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Bevezetés 
 
 
Ennek a dolgozatnak a megírására két személyes élmény inspirált.  
 
Az egyik akkor hagyott mély nyomot bennem, amikor a MOL kontrolling igazgatójaként tanúja 
és részese voltam annak a stratégiai tervezést kísérő harcnak, mely a források elosztásáért dúlt. 
Akkoriban1 a vállalat mintegy 60 milliárdos beruházási keretére az egyes üzletágak mintegy 250 
milliárdos beruházási igényt jelentettek be. Mit csinál ilyenkor egy pénzügyi emlőkön felnőtt 
kontrolling vezető? Kialakít egy alapvetően pénzügyi kritériumrendszert, melynek 
középpontjában a belső megtérülés áll és kötelezi a beruházási pénzekért folyamodókat, hogy a 
beruházási projekt javaslataik kidolgozásánál a belső megtérülést tegyék „egyértelműen”2 
mérhetővé. Ezt követően a projektjavaslatokat a belső megtérülési ráta csökkenő sorrendjébe 
rendezi és a legjobb megtérülésű projektek beruházási igényét mindaddig összegzi, amíg el nem 
éri a 60 milliárdot. Itt húz egy vonalat és kijelenti: a többire nincs pénz.3
 
Ez számos vonalbeli menedzser érdekeit sértette. Saját érdekeik érvényesítésére sok mindent 
hadba vetettek. Többek között vitatni kezdték a döntés tudományos hátterét. Saját 
tapasztalatikból tudták, hogy néha azok voltak a legjobb döntéseik, melyek közvetlen pénzügyi 
haszna nem volt jelentős, hogy a kis pénzügyi haszon ma néha nagy pénzügyi hasznot hoz 
holnap, és hogy sokszor ma szinte mérhetetlen az, hogy mekkora pénzügyi hasznot realizálunk 
egy high-tech alapú döntésből később. Azonnal megindították a harcot a mechanikus pénzügyi 
gondolkodás ellen. Hamarosan sorjáztak az ellenérvek. 
 

• „Az igaz, hogy az NPV-nk alacsony, de a mi projektünk stratégiai jelentőségű.” 
 

• „Ha a mi projektünket kihagyjátok, később bajba kerülünk, amikor az Európai Unió 
elrendeli a magasabb minőségi szabványok kötelező betartását.” 

 
• „Ha ezt a beruházást nem csináljuk meg, bajba kerülünk a kormányzatnál.” 

 
• „Ha nem kapunk beruházási forrásokat, korábbi megvalósított beruházásaink 

hatékonysága sem bontakozhat ki.” 
 

• „Nem tudom, miért alacsony az NPV-m, de azt tudom, hogy ezt a beruházást a 
versenytársaink mind megcsinálják.” 

 
• „Hogy számítsak neked NPV-t, ha én sem, de te sem tudod megmondani, hogy mennyi 

bevétel származhat ebből a projektből?” 
 
A vonalbeli menedzserek ezen érvek hangoztatásával párhuzamosan azonnal megkezdték a 
maguk lobbyzását is. Felkeresték a kontrolling apparátus felett álló vezetőket, igazgatósági 
                                                 
1 A 90-es évek közepéről van szó. 
2 Az idézőjel arra utal, hogy ez nem mindig lehetséges. 
3 Ez egyébként akkor a slágernek számító Braily/Myers tankönyv ajánlásaira épült. (Brealey – Myers: Modern 
vállalati pénzügyek, Panem, Budapest, 1993). 
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tagokat, a vállalat lépéseit kívülről meghatározó, ismert és kevésbé ismert erőközpontokat és 
ezekkel az érvekkel - tüzérségi előkészítés gyanánt - megkísérelték felpuhítani a pénzügyi döntés 
keménységét. Lépéseik nagyrészt eredményesek voltak. A megvalósult beruházási portfolió 
NPV-je lényegesen alacsonyabb volt, mint a kontrolling apparátus által legjobbnak tartott 
portfolió NPV-je. 
 
Ilyenkor mindig nagyon fontos annak feldolgozása, hogy a megvalósult megoldás minek 
köszönhető. A tapasztalatból és a tudományból már tudjuk: maga a tény, hogy valami 
megvalósul, önmagában nem jelenti azt, hogy az a legjobb megoldás. A pénzügyes első reflexe 
az adott esetben mi lehetett? „Igen! Megint a politikai megoldás győzött a szakmai megoldás 
fölött.” 
 
Megvallom, rám, mint a pénzügyi ismeretek látszólagos egzaktságától, tudományos 
szigorúságától akkoriban elbűvölt menedzserre, ez a válasz csábítóan hatott. Azonban nem tettem 
magamévá, mert nagyon elgondolkoztattak vonalbeli menedzser társaim kérdései. Közöttük 
nagyon sokan voltak, akik érdekeik érvényesítésénél semmi emberivel nem törődtek, így 
természetesen a tudomány sem érdekelte őket. Számomra azonban nem ők jelentették az etalont. 
Nem csak őket láttam a vita során. Engem elsősorban az nyugtalanított, hogy kérdéseik jelentős 
részére magam sem tudtam válaszolni és ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültem, amikor a 
főnökeim hívattak és feltették nekem ugyanezeket a kérdéseket. Ösztönösen éreztem, hogy a 
problémára nem szabad reflexből válaszolni. Az első reflexek különben is sokszor csalókák. 
Többnyire egy biztonsági, védelmi reflexként működnek egy ellenséges, vagy ellenségesnek vélt 
környezetben és gátolják a felülemelkedést, ami az igazi továbblépés forrása4. 
 
Ma már jobban értem az akkori dilemmát. Karl Sveiby munkássága alapján világossá vált, hogy 
nem csak tangible5, hanem intangible revenue is létezik, amit egy hagyományos pénzügyi 
rendszer nem kezel6. Kaplan és Atkinson meggyőzően fejtette ki, hogy az intangible befektetések 
költségprojektjeit a számvitel jelentős részben nem jeleníti meg a beruházások között, noha azok 
ugyanolyan profit generáló és intangible vagyont létrehozó projektek, mint a tangible beruházási 
projektek7. Hatott Verna Allee gondolata, hogy a Porter féle tangible értéklánc helyett a valóságot 
a tangible és intangible flow-kat együttesen kezelő értékhálóval kell megragadni.8 Ezen új 
ismeretek birtokában utólagosan már jobban értem menedzsertársaim reakcióit. Azokról most ne 
beszéljünk, akik csak a hatalmi durungjaikat forgatták. Én elsősorban azokra gondolok, akik az 
üzletágaik életben tartásáért, felfuttatásáért küzdöttek. Ők ösztönösen érezték, hogy valamilyen 
okok miatt a pénzügyi rendszerek igazságtalanul hátrányosan kezelik őket és elsősorban azért, 
                                                 
4 Ezzel kapcsolatban lásd Sveiby gondolatmenetét a szabályokba, reflexekbe merevített tudás előnyeiről és 
hátrányairól: Karl Erik Sveiby: A szervezetek új gazdagsága, a menedzselt tudás, KJK KERSZÖV Kiadó, 2001. 89-
92 old. Ezt a könyvet egyébként az egész tanulmány során alapműként fogjuk használni és hivatkozni. 
5  A tangible – intangible szavak jelentésével még behatóan foglalkozunk. Mivel itt fordulnak elő először, az 
alábbiakat előlegezzük meg: tangible – (meg)tapintható, megfogható, érinthető, érezhető, érzékelhető, átvitt 
értelemben: kézzel fogható, nyilvánvaló, igazi;  intangible – meg nem fogható, ki nem tapintható, felfoghatatlan. 
6  Karl Sveiby, idézett mű, 217-228. 
7 Robert S. Kaplan – Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan, halaó vezetői számvitel, Panem kiadó, 
Business Kft., Budapest, 2003. Ezzel kapcsolatban magyarul még lásd: Boda György: Költség, vagy befektetés, CEO 
magazin, 2003, szeptember 
8 Vena Allee: Az értékháló újragondolása. Fordította Boda György. Kontrolling On Line magazin, 
www.menedzsmentforum.hu/Kontrolling. 
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mert számos, számukra meghatározó tényezőt nem látnak, nem kezelnek, nekik viszont kezelniük 
kell. Így logikus, hogy a pénzügyi szempontok mellett erőteljesen ki kellett állniuk az akkori 
pénzügyi rendszerek által nem kezelt tényezők megfelelő súlyú figyelembe vétele mellett. 
Dolgozatom jelentős részben ezt a döntési dilemmát kívánja feldolgozni, és egyben segíteni kíván 
abban, hogy a hasonló szituációkat a mai vállalatok döntéshozói magasabb szinten oldhassák 
meg. 
 
A másik élményemre akkor tettem szert, amikor átkerültem a tanácsadó iparba. Döbbenettel 
vettem ugyanis észre, hogy egy olyan iparágba kerültem, ahol valójában alig van dologi, 
tárgyiasult, azaz tangible tőke. Egy tanácsadó cég jóformán minden anyagi termelő eszközét, az 
épületét, a számítógépeit, a gépkocsiijait, stb. lízingeli. Ezek összességében az árbevételhez 
képest nem nagy értéket tesznek ki. Saját tangible tőkéje tehát minimális. Egyszer reprezentatív 
módon utána is néztem, hogy miként néznek ki ezek az adatok a hagyományos termelő, 
kereskedelmi és szolgáltató vállalatok hasonló mutatóihoz képest. 
 

1. számú ábra 
 

A tőkehányad és a bérhányad megváltozása a tudásszervezetekben9
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A 19 tőzsdén bejegyzett vállalat alatt azokat a tőzsdei vállalatokat összegeztem, amelyek adatai a 
kívánatos bontásban rendelkezésre álltak („A” típusú eredménykimutatás szerint jelentenek). 
Ezeknek a bérhányada így meghatározható volt.10 A legnagyobb magyarországi tanácsadó cégek 
átlagát az AAM, az ACCENTURE a Deloitte & Touche, a HAY, az IFUA, az MCS, a PWC 
Consulting és a KPMG átlagával mértem. 
                                                 
9 A Budapesti Értéktőzsde 2003 évi adatai 
10 Ezek a vállalatok a következők: Antenna Hungária, Brau Union, BIF (Budapesti Ingatlan) DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, DÉMÁSZ, 
Domus, ELMŰ, Hungagent, Kartonpack, Konzum, MATÁV, MOL, Phylaxia Pharma, Prímagáz, Quaestor, Skála-Coop, TITÁSZ, 
Zalakerámia. 
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A mérés egyértelműen jelezte, hogy megjelent egy olyan vállalattípus, a tudásvállalat, mely alól 
eltűnt a hagyományos tangible befektetett eszköz, mint meghatározó tőke elem. A 
tőkehányadosuk gyakorlatilag értelmezhetetlen. Ugyanakkor drasztikusan megnő a bérhányad és 
e mögött a tudásmunkások jelennek meg, mint a tőke meghatározó hordozói. 
 
Előző, a MOL-ban szerzett élményem itt nagyon fontossá vált számomra. A pénzügyileg nem 
kellően kezelt, megfelelően meg nem ragadott tényezők itt, a tanácsadó iparban egyszerűen 
megkerülhetetlenné váltak. Itt elkerülhetetlen volt a kérdés: miből is származik a gazdagság? Egy 
MOL típusú vállalatban az ember könnyen azt hiszi, hogy csak a felhalmozott tangible 
vagyonból. Igen impresszív, amikor egy mikrobuszban végigviszik az embert a százhalombattai 
finomítóban. Hatalmas tornyok, végelláthatatlan csőkígyók, nagy méretek, stb. Mintha minden 
gazdagság ezen befektetésekből jönne. Az ember által hordozott intangible vagyonról itt 
mindenki hajlamos megfeledkezni. Egy tanácsadó vállalatnál azonban ez nem így van. Ott az 
ember a fordítottját látja. Tangible vagyon nincs, mégis van jövedelem, gazdagság. Akkor mi is 
termeli a gazdagságot? A tangible, vagy az intangible? Ezen élmények hatására alakult ki 
bennem az a meggyőződés, hogy mindkettő együtt. 
 
Ezt hamarosan méréseken keresztül is sikerült belátni. Elemezni kezdtem a tőzsdei vállalatokat és 
találtam két olyan jelentős vállalatot, melyek eredményeit, illetve problémáit csak tangible 
alapokon nem lehet megmagyarázni, holott jelentős tangible tőkével rendelkeznek. Ez a 
RICHTER és a MATÁV. 
 
A RICHTER a hagyományos vállalati kategorizálások szerint egy termelő vállalat, mely 
befektetett tőkéjével és munkavállalóival alapanyagokat konvertál késztermékké. Ez a 
meghatározás azonban nem ad képet arról a fejlődésről, melynek során a RICHTER egyben egy 
tudásvállalattá vált. Ennek következtében alapvetően átalakult a tőkeszerkezete és megváltozott 
tőkekoefficiensének működése. A RICHTER gazdálkodása igen eredményes és ezt csak tangible 
alapokon nem lehet megérteni. Nagy a veszélye annak, hogy emiatt eredményeit a szabályozó 
hatóságok indokolatlanul megtámadják és ezzel a RICHTER eredményeit tönkreteszik. 
 
A MATÁV a hagyományos vállalati kategorizálások szerint alapvetően szolgáltató vállalat, ahol 
a szolgáltatási profilt jelentős kereskedelemi tevékenység egészíti ki. A MATÁV azonban 
ugyancsak tudásvállalattá alakult. Ennek következtében alapvetően átalakult a tőkeszerkezete és 
megváltozott a tőkekoefficiensének működése. A jelek szerint a MATÁV ennek a változásnak a 
természetét ugyan ösztönösen érzi, de tisztán nem látja és ez a MATÁV megújulási törekvéseit 
fékezi. Emiatt fenn áll a veszélye annak, hogy korábbi erőfeszítéseinek eredményeit elveszti. 
 
Dolgozatom tehát legkevésbé a tanácsadó iparról szól, noha számos tapasztalati tény ott 
fogalmazódik meg a legtisztábban és az általam vizsgált folyamatnak, a tudástőke kialakulásának 
a lépései is ott ragadhatók meg laboratóriumi formában. Szerintem a folyamat ennél sokkal 
általánosabb és minden magyar vállalatot érint. Küldetésemnek tartom, hogy erre felhívjam a 
figyelmüket. Ez alapvető feltétele annak, hogy ha az európai unióban meg tudják őrizni, vagy 
növelni tudják a versenyképességüket. Dolgozatomban elsősorban ehhez kívánok segítséget 
nyújtani. 
 
Milyen lesz a dolgozat szerkezete? Hogyan olvassa az olvasó a dolgozatot? 
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Több féle olvasó létezik. Az elfoglalt menedzsereket többnyire a gyakorlatban gyorsan 
felhasználható eredmények érdeklik. Az akadémiai emberek az elméleti alapokat is látni akarják. 
Sokak számára a számítások nem fontosak. Ők csak a megállapításokat keresik. A gyakorlati 
szakemberek a számítások apró lépéseit is meg akarják érteni.  
 
Ilyen sokféleségnek nehéz eleget tenni, de azért kísérletet teszek rá. 
 
A dolgozatot két részre bontottam. Az első fejezetben az elméleti hátteret foglaltam össze. A 
gyakorlati számításokat a második fejezetben mutatom be. A számításokat igyekeztem 
folyamatosan dokumentálni, de lehetőleg olyan tömör formában, ahogy csak lehet. Akiket a 
számítások nem érdekelnek, azok csak a fő szövegre koncentráljanak! A még elméletibb 
gondolatmeneteket letettem a lábjegyzetbe. 
 
Hagy figyelmeztessem azonban az olvasót arra, hogy mélységesen egyet értek Polányi Mihállyal, 
miszerint az igazi tudást nem lehet megbontani elméleti és gyakorlati tudásra11. Csak használható 
tudás van és használhatatlan. Ha a tudás használható, akkor annak elméleti és gyakorlati elemei 
egységet alkotnak. Ha ebből bizonyos tudáselemeket kiveszünk azon a címen, hogy elméletiek, 
akkor a gyakorlati felhasználhatóságot is korlátozzuk. Bízom abban, hogy a gondos olvasó 
felismeri, hogy minden elméletinek tűnő gondolatmenetemet a gyakorlati felhasználhatóság 
igénye vezérelte és miután ezt belátja, maga sem talál érdemi különbséget a tanulmány két 
fejezete között. 
 
Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindazon barátaimnak és kollégáimnak, akik ilyen-
olyan minőségben, szakemberként, vezetőként, társként, az ördög ügyvédjeiként, stb. támogatták 
a dolgozat megírását.  
 
A név szerinti kiemelés mindig igazságtalan valakikkel szemben, de feltétlen meg kell említenem 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kiss Ferenc vezette Információ és 
Tudásmenedzsment tanszékét, ahol az országban elsőként megbíztak egy tudásmenedzsment 
tananyag összeállításával és lehetővé tették annak tanítását, elmélyítését. Ugyanakkor a tanszék 
folyamatosan támogatta e dolgozat létrejöttét. Ennek a feladatnak nem tehettem volna eleget, ha 
az AAM tanácsadó Kft akkori vezetői, név szerint Ternyik László és Hemrik Ferenc mindezt nem 
támogatják. Különösen nagy szerepe volt a folyamatban Strommer Pálnak, aki a KPMG erkölcsi 
súlyát és anyagi eszközeit is rendelkezésre bocsátotta. Alapvetően ő szponzorálta Karl Sveiby 
alapművének (Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás) a magyar kiadatását és akkori 
főnökömmel, Lukács Istvánnal együtt lehetővé tette, hogy időm nem jelentéktelen részében a 
kiadás lektori teendőit ellássam. Köszönettel tartozom a KPMG-nek abban is, hogy lehetővé tette 
Karl Sveibyvel való személyes találkozásomat. A tudásmenedzsment egyik legnagyobb 
szaktekintélyével való személyes konzultációk hallatlanul termékennyé tették a munkámat, 
amiért Karl Sveibynek külön köszönettel tartozok. Kővári Györgynek, a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem tanárának köszönhetem, hogy munkám 
legválságosabb szakaszain – sajnos ilyenek is voltak – eredményesen túljutottam és hogy a 

                                                 
11 Polányi Mihály tudásra vonatkozó nézeteit két munkájából ismerhetjük meg a le behatóbban. Az egyik: Michael 
Polanyi, The Tacit Dimension, London, 1966, a másik magyarul is megjelent: Polányi Mihály, Személyes tudás, 
Atlantisz, 1994 
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Bevezetés 
 

kitűzött célt sohasem kellett feladnom. Ez a segítség pont abban a szakaszban érkezett, amikor 
nélküle minden meghiúsulhatott volna. Nagyon sokat köszönhetek lektoromnak, Juhász Péternek. 
 
A tanulmány létrejöttében még sok további segítőnek jelentős a szerepe. Ők főleg nem vezetői 
minőségükben, hanem mint emberek segítették a munkámat. A köszönetem kifejezéséül hagy 
említsem meg nevüket: Andó Éva, Angyal József, Bács Zalán, Baracskai Zoltán, Becsei József, 
Bilonka Árpád, Bőgel György, Boros Judit, Czakó Erzsébet, Csajági Dezső, Fekete István, 
Gátmezei Zoltán, Hercz Endre, Hódi Botond, Kobza András, Laczkó Péter, Lakó Ferenc, 
Mikulás Gábor, Nuridsány Judit, Oliver Schwabe, Pál Gábor, Pándi Balázs, Paróczai Margit, 
Pónya Gábor, Sallai László, Somos Sándor, Stocker Miklós, Szeicz János, Szelecki Zsolt, Szlávik 
Péter, Szőnyi Péter és Udvardy Györgyné. 
 
Végezetül köszönetet kell mondani minden beszélgető társamnak, akivel a dolgozat anyagát 
megvitattam. A dolgozat a tudásmenedzsment elvek egy újszerű alkalmazásával fogalmazódott 
meg. Előbb PowerPoint diashow-ként írtam meg, majd az így létrejött anyagot több tucat 
gyakorló szakemberrel megbeszéltem. Minden beszélgetés változtatta a dia anyagot, majd a 
belőlük leszűrődő tapasztalatok, megállapítások belekerültek az írott szövegbe. 
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1. fejezet: A tudástőke megjelenése a vállalatok életében 
 
 
A fejezet tartalma 
 

1.1. Eltolódás a vállalatok tangible és intangible vagyonelemei között 
 

A vállalatok életében egyszerre figyelhető meg két folyamat. 1. Egyre inkább 
visszaszorul azon vállalatok részaránya, melyek tevékenységüket döntően az 
anyagi folyamatokra szervezik. A vállalatok többsége már szolgáltató vállalat, 
ahol az anyagi folyamatok szerepe kevésbé meghatározó. 2. Ezzel párhuzamosan a 
termelési tényezők felhasználásának szerkezete fokozatosan eltolódik az 
intangible, vagy más néven immateriális termelési tényezők irányába. A két 
folyamat közül az utóbbi az általánosabb, mely megfigyelhető a termelő és a 
kereskedelmi vállalatok esetében is, nem csak a szolgáltató vállalatnál. 

 
 
1.2. A tudásvállalat 
 

Az ezredfordulóhoz közeledve egyre több szó esik egy új vállalattípusról, az úgy 
nevezett tudásvállalatról. Tudásvállalatnak azokat a szolgáltató vállalatokat 
tekintik, melyek eszközei döntően intangible eszközök. Ez a definíció azonban 
hibás következtetésekre ad lehetőséget, mivel a tudásvállalati körből kizárja a nem 
szolgáltató vállalatokat. Valójában az a vállalat tekinthető tudásvállalatnak, 
melyben az intangible tőke súlya lesz a meghatározó, ez pedig független attól, 
hogy egy vállalat termelő, kereskedő, vagy szolgáltató tevékenységet végez. A 
tudásvállalat tehát nem egy új vállalattípus, hanem a meglévő vállalatok jövőképe. 
 

 
1.3. A tudásvállalatok átalakuló tőkeszerkezete 
 

Mivel az adás-vételek során a tudásvállalatok rendre magasabb értéken cseréltek 
gazdát, mint a könyv szerinti értékük, megkerülhetetlenné vált annak vizsgálata, 
hogy a tudásvállalatok üzleti értéke miért tartósan magasabb a könyv szerinti 
értéküknél. Ebben a tényben az jut kifejezésre, hogy a könyv szerinti érték 
döntően csak a tangible vagyont és a számvitel által elszámolható intangible 
vagyont tartalmazza, ami azonban a vállalat intangible vagyonának csökkenő 
hányada. A vállalatok piacon realizált cégértéke ezen felül elismeri annak a 
további három intangible eszköznek az értékét is, amit a jelenlegi számviteli 
eljárások nem jelenítenek meg és a felszín alatt láthatatlanok maradnak. Ezek az 
ügyféltőke, a szervezeti tőke és a kompetencia.  
 
Ügyféltőkén az ügyfelekkel és a beszállítókkal kialakított kapcsolatokat értjük. Ez 
ezen kívül magában foglalja a márkaneveket, a védjegyeket, valamint a vállalat 
hírnevét és arculatát. A szervezeti tőke a szabadalmakat, elméleteket, modelleket, 
számítástechnikai és adminisztratív rendszereket, a vállalat szabványosított, vagy 
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szokásként működtetett folyamatait, valamint a vállalati kultúrát tartalmazza. A 
kompetencia az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont 
hozzanak létre. E három tőkeelem döntően az emberek fejében él és ezért 
tudástőke a neve. 
 
A tudástőkét azonban személyükben szabad emberek hordozzák, akik nem 
sajátíthatók ki, akik nem tulajdonolhatók, mint egy ingatlan, vagy egy gép. Így 
nagyon könnyen előáll az a helyzet, melyben a befektetők, akik azt szeretnék, 
hogy az általuk befektetett tudástőke teljes egészében a látható és láthatatlan saját 
tőkéjük legyen, valójában annak csak jelentéktelen részét tulajdonolhatják. Az 
ebből fakadó veszélyek minimalizálására a tudástőke kiépítőjének komoly 
stratégiai kérdéseket kell megoldania és ez több stratégia kombinációja lesz. Az 
egyik nagyon ráfordítás igényes, amikor a kulcs kompetenciák hordozóit feltételes 
kötelezettségvállalások garmadával köti magához. Ide tartoznak a menedzser 
szerződések, a különböző végkielégítési és nyugdíjazási konstrukciók, a 
hűségletétek, stb. Mivel ezek igen sokba kerülnek, a tudástőke kiépítői elindulnak 
a másik irányba is, amikor megkísérlik a foglalkoztatást humanizálni, mivel az a 
tudástőke hordozója számára egy megtartó érték, illetve ezzel párhuzamosan nem 
riadnak vissza a munkaerőmozgást korlátozó vállalaton belüli, illetve vállalatok 
közötti gyakorlat kialakításától sem. 
 
A tudástőke kiépítőinek azonban további lehetőségeik is vannak. Befektetéseiket a 
leginkább kisajátítható tudástőke formációk felé irányítják. Ezek az ügyfél és a 
szervezeti tőke. A kompetencia a legnehezebben kisajátítható tőkefajta, mivel ez 
nagyon személyfüggő és sok transzferálhatatlan elemmel rendelkezik. A tőkeként 
funkcionáló kompetenciát nem fejlesztik, hanem a piacról felvásárolják. 
Hordozójának nagyobb hozadékot biztosítanak, mint amit önmaga elér. Ennek 
fejében az így megszerzett kompetenciát saját céljaik szolgálatába állítják és a 
humanizálást, valamint a nem egyszer kíméletlenségig fajuló kizsákmányolást 
vegyítve újra munkavállalóvá teszik. 

 
 

1.4. A tudástőke kifejlesztése 
 

A tudáskorszak egyik legfontosabb vívmánya, hogy a befektetők a kompetenciára 
a továbbiakban nem mint kész, az állami képzés által adott erőforrásra tekintenek, 
hanem azt egy folyamatosan továbbfejlesztendő erőforrásként kezelik. Ennek 
azonban nagy a kockázata. Ezért a befektetők leginkább épp a kompetencia 
fejlesztésétől ódzkodnak és az azzal járó kockázatokat mindenképpen igyekszenek 
megosztani a társadalommal, de legfőképpen magával, a kompetenciát birtokló 
egyénnel. 
 
A tudástőke kifejlesztése nem a kompetencia növelésével kezdődik. Ez logikus, 
hisz ki kezdi tevékenységét a legkockázatosabb dolgokkal. A folyamat a 
kompetencia befogásával indul, azt gyorsan ügyfél tőkévé, illetve szervezeti 
tőkévé változtatja és csak miután a kompetencia külső forrásai elapadnak, vagy 
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megdrágulnak, akkor fog hozzá a kompetencia növeléséhez. Emiatt a 
tudásmenedzsment 1. számú missziója a kompetencia befogása, majd ügyfél és 
szervezeti tőkévé alakítása. 
 
Mivel a kompetencia nem csak a képzéssel megszerezhető szaktudást, hanem a 
gyakorlati jártasságot is jelenti, az állami képzésben megszerezni nem lehet. A 
kompetencia valójában az állami képzés után beinduló „learning by doing” 
folyamatban jön létre. Az állami képzés ehhez csak előfeltétel. 
 
A munkaadó csak egy esetben vállalja fel, hogy a kompetenciát kizárólagosan ő 
biztosítsa: ha garantált, hogy ez a kompetencia csak az ő személyes kontrolja 
mellett piacképes, illetve azt másutt nem lehet hasznosítani.  
 
Ha a létrehozandó kompetencia nem sajátítható ki, akkor a fejlesztést felvállaló 
cég előbb szétnéz a piacon. Ha ott nem talál olyan kompetenciát, amelyre 
szüksége van, akkor nem kompetenciát ad, hanem egy olyan embert keres, aki 
képes megszerezni ezt a kompetenciát. A munkavállaló ekkor munkaadói 
segédlettel hozzáfog a saját kompetenciája felépítéséhez. A munkaadó a 
folyamatot csak akkor támogatja, ha a kompetencia teremtés egyben folyamatosan 
bővíti az ügyféltőkét és a szervezeti tőkét is. Ennek biztosítása érdekében a 
McKinsey piramis elveinek meghonosítására törekszik. 

 
 
1.5. Beruházás-e a tudástőkére fordított pénz, vagy költség? 
 

Az érvényes számviteli szabályozások szerint az emberi tőkébe való intangible 
befektetések zöme számviteli értelemben nem beruházás. Ezek a befektetések a 
számvitel szerint költségek és felmerülésük időszakában azonnal elszámolandók 
az adott időszak bevételeivel szemben és csökkentik a profitot. Kivételt a 
számvitel egy esetben tesz: ha az immateriális eszközök a piaci elismerésen 
keresztül, tehát vásárlással, goodwill-ként kerülnek a tulajdonunkba. 
 
A számvitel óvatos álláspontja érthető. Csak olyan mérési megoldásokba szeretne 
belemenni, melyek egyértelmű mérési eredményeket szolgáltatnak. Az intangible 
befektetések költségei, eredményei és tulajdonjoga pedig felettébb bizonytalan. 
Ennek az óvatosságnak azonban ára van. Amit költségnek tekintünk, abból nem 
lesz eszköz. Így a tudástőke súlyának növekedésével egyre csökken a számvitel 
által leírt vagyon, mivel sajátos módon annak nagy bizonyossággal megragadható 
része egyre kisebb és kisebb. 
 
Tényleges termelő eszközeink nagyságát és a vállalati vagyont pontosabban 
tudjuk megragadni, ha nem teszünk különbséget a materiális beruházások, a 
számvitel szerint beruházásnak tekinthető immateriális beruházások és a többi, 
volumenében jóval jelentősebb immateriális beruházás között. Az emberi tőkébe 
befektetett pénz beruházás és nem költség és a jövőben is munkáló eszközöket, 
intangible vagyontárgyakat hoz létre. Ennek a folyamatnak a kézben tartása nélkül 
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a modern vállalat nem menedzselhető hatékonyan. Ezzel a szemlélettel profitunk 
valós nagyságát is jobban meg tudjuk ítélni. 

 
 
1.6. A tudástőke megjelenésének hatása a vállalati stratégiára 
 

Ha a cég vagyonának meghatározó eleme a tudástőke, akkor ezt a vagyont ennek 
megfelelően kell kiépíteni, fejleszteni. A tudástőke nem csak az egyes tudástőke 
stock-ok önálló növelése útján növelhető. A tudástőke növelésében legalább ilyen 
fontos az egyes tudástőke stock-ok megfelelő összekapcsolása. Ezt jeleníti meg 
Karl Sveiby három körös modellje. A modell segítséget nyújt a tudástőke 
fejlesztés magyarországi torzulásainak leírásában. Sokan csak a kapcsolati tőkére 
koncentrálnak és elhanyagolják a kompetenciát, illetve a szervezeti tőkét. 
Ugyanakkor elég jelentős a magyar társadalomban azoknak az aránya, akik 
negligálják a vevőik szerepét és valójában nem törekszenek az ügyfélkapcsolatok 
egészséges fejlesztésére.  

 
 
1.7. A tudásmenedzsment küldetése 

 
Leszűkített értelmezésben a tudásmenedzsment feladata a kompetencia elemek 
vállalaton belüli elterjesztése, ügyféltőkévé és szervezeti tőkévé alakítása, 
valamint a tudástőke befektetések kockázatának csökkentése.  
 
A tudásmenedzsment átfogó értelmezése annak felismerésére épül, hogy a 
vállalatok életében a tudástőke lesz a meghatározó. Ekkor a menedzsmentnek 
ehhez alkalmazkodnia kell, hisz ez esetben a profit döntően a tudástőke 
menedzsmentjéből fog származni. Ehhez új alapokon kell számba venni a 
vagyont! Nem csak a tangible vagyont kell mérni, hanem a tangible és intangible 
vagyont együtt. El kell dönteni, hogy a stratégiai célok érdekében mely tangible és 
intangible tőkeelemet kell fejleszteni! Megfelelő programok segítségével ki kell 
alakítani a kívánatos ügyfél, szervezeti, illetve tudás tőkét! Ezt követően 
konzisztensen kell fejleszteni minden egyes tőkefajtát! 
 
A fejlesztő tevékenységek fejlesztő akciókon keresztül valósulnak meg, ahol 
minden akció több egymással szorosan összefüggő projekt halmaza. A 
hagyományos világban a projekteket döntően beruházási projekteknek fogták fel 
és a fejlesztéseket a beruházásokkal azonosították. Manapság nem elég a projektek 
tangible szemlélete. Alaposan végig kell gondolni, hogy egy tangible eszköz 
kapacitás fejlesztés mekkora emberi kapacitás fejlesztéssel párosul és annak 
mekkora az intangible beruházás igénye. A látható vagyon elemeket hozzá kell 
rendelni a megfelelő láthatatlan vagyonelemekhez. Ki kell alakítani a láthatatlan 
vagyonelemek megfelelő csoportosításait, ki kell nevezni felelőseiket, meg kell 
határozni a hozzájuk tartozó tevékenységi köröket.   
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1.1. Eltolódás a vállalatok tangible és intangible vagyonelemei között 
 
Vizsgálódásunk szempontjából alapvető jelentőségű a vállalati vagyon tangible és intangible 
megkülönböztetése. 
 
Mindjárt gondban is vagyunk ennek a fogalom párnak a lefordításával. Az Országh féle 
nagyszótár szerint: 
 

tangible (meg)tapintható, megfogható, érinthető, érezhető, érzékelhető 
 
átvitt értelemben: kézzel fogható, nyilvánvaló, igazi 

intangible meg nem fogható, ki nem tapintható, felfoghatatlan 
 
A számviteli törvény szerint a „tangible” vagyont tárgyiasult, vagy tárgyi eszköznek fordították, 
míg az „intangible” vagyont immateriális vagyonnak. 
 
A fordítások kétség kívül a vagyon anyagi megjelenési formájához kapcsolódnak. A tangible 
vagyon többnyire tárgyi, fizikai formát ölt, míg az intangible nem. Ez azonban nem mindig igaz. 
Vizsgáljuk meg például ebből a szempontból a „cash”-t, a pénzeszközöket és a 
vevőköveteléseket. Ezeket igazi tangible vagyonelemeknek kell tekinteni, hiszen valóságukban 
egzaktul megragadhatóak, de közülük csak a készpénz, és az is csak a kisemberek számára ölt 
(meg)tapintható, megfogható, érinthető, érezhető, érzékelhető formát. Egy vállalat 
vevőállománya, készpénzvagyona, pénzeszközei, melyek akár több milliárdra is rúghatnak, 
aligha öltenek anyagi formát. Csak számlapénzként léteznek, tehát fizikai, dologi formájuk 
sohasem lesz. Így ezen kategóriáknak a tangible voltuk mellett igen erőteljes az „immateriális” 
jellegük. 
 
A fogalom párt fordíthatnánk még anyaginak, illetve nem anyaginak, materiálisnak, illetve 
immateriálisnak, dologinak, illetve nem dologinak, tárgyiasultnak, illetve nem tárgyiasultnak, de 
a tapasztaltok szerint mindegyikbe beleköt valaki. Ezért a dolgozatban alapvetően megmaradunk 
a tangible – intangible megkülönböztetés mellett. Megvárjuk, míg valamilyen fordítás később 
elterjed. 
 
Más okunk is van, amiért a tangible kifejezést nem akarjuk teljesen azonossá tenni az anyagival 
és ennek megfelelően az intangible kifejezést a nem anyagival. Vegyük például a vállalatoknak 
azt az osztályozását, melyet Deakin, Maher és kollégái alkalmaztak több kiadást megért kitűnő 
tankönyveikben1 (lásd az 1.1.1 számú ábrát). 
 
Ebben a felosztásban – mely elsősorban a költségek egzakt definiálását célozza - a kereskedelemi 
vállalatok és a termelő vállalatok életében jelentős szerepet tölt be egy anyagfolyam és ez az, ami 
megkülönbözteti őket a szolgáltató vállalatoktól, melyeknél ilyen anyagfolyam nincs. 
 
                                                 
1 Lásd Edward B. Deakin - Michael W. Maher: Cost Accounting IRWIN, Homewood, Illinois, 1987; Roger H. 
Hermanson - James Don Edwards - Michael W. Maher: Accounting Principles, Irwin, Homewood, Boston, 1992. 
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A kereskedelmi vállalatok anyagi termékeket szereznek be, mint kereskedelmi árut. 
Tevékenységük során ezeket az anyagi termékeket nem alakítják át. Csak mozgatják, raktározzák 
őket, majd változatlan anyagi formában értékesítik. 
 
A termelő vállalatok abban különböznek a kereskedő vállalatoktól, hogy valamilyen anyagi 
jellegű input termékhez érdemben hozzá nyúlnak és azt végtermékké konvertálják, mintegy 
átalakítják. Tevékenységük lényege tehát egy anyagi konverzió. Végezetül az anyagi konverzió 
eredményeként előállt anyagi terméket értékesítik. 
 
 

1.1.1 számú ábra 

A vállalatok hagyományos osztályozása

Értékesített 
szolgáltatások

Szolgáltatások 
biztosítása

-
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Tőke
Általános költségek

Szolgáltató 
vállalat

Értékesített 
termékek

Alapanyagok 
átalakítása 

késztermékké

Anyagok
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Tőke
Általános költségek

Termelő vállalat

Értékesített 
termékek

Termékek 
piaci 

értékesítése

Kereskedelmi áruk
Munka
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A szolgáltató vállalatoknál ilyen anyagfolyam egyáltalán nincs. Itt a tevékenység lényege az 
anyagmentes szolgáltatások biztosítása.2
 
Ez az anyagfolyam a tudásvállalati jelleg kialakulásának vizsgálatánál zavaró lehet, ugyanis a 
vállalat anyagi folyamatainak kétségtelenül nagyobb súlyt ad és késleltetheti a vállalaton belüli 
anyagi – nem anyagi hangsúly eltolódás felismerését. Úgy tűnhet, hogy a tudásvállalati jelleg 
csak a szolgáltató vállalatokra vonatkozik. A jelentős anyagfolyammal rendelkező vállalatokra 

 
2 Egyébként az utóbbi időben megfigyelhető, hogy a termék szó fokozatosan immaterializálódik. Korábban, mint 
ahogy azt a Deakin-Maher féle osztályozás mutatja, a terméket kizárólag csak az anyagi termékekre alkalmazták. A 
nem anyagi output jelölésére következetesen a szolgáltatások fogalmát használták. Ma már ez a megkülönböztetés 
múlóban van. A szolgáltatásokat is hívják terméknek. A termék tehát átveszi a termelő tevékenységek outputjának 
fogalmát, függetlenül attól, hogy az anyagi, vagy nem anyagi természetű. 
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nem. Ráadásul a GDP előállításában az egyes vállalat típusok között erőteljes részarány 
elmozdulás figyelhető meg a szolgáltató vállalatok javára (lásd az 1.1.2. számú ábrát3), ami ezt 
tévhitet felerősítheti. 
 
 

1.1.2. számú ábra 

A vállalatok többsége már szolgáltató vállalat
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Amikor mi a továbbiakban tangible és intangible részarányok elmozdulására fogunk utalni, akkor 
nem erre az anyagi és nem anyagi megkülönböztetésre gondolunk. Ez az anyagi – nem anyagi 
részarány eltolódás egészen más természetű és elsősorban a termelési költségek meghatározása 
szempontjából fontos4. Mi a tangible és intangible megkülönböztetést alapvetően az 1.1.1 számú 
ábra „inputok” oszlopában a termelő vagyonra, a tőkére értelmezzük. A továbbiakban az inputok 
közül a termelési tényezők egy olyan belső szerkezeti változásával kívánunk foglalkozni, mely 
mindhárom vállalattípus esetében meghatározó, ez pedig a intangible inputok részarányának 
növekedése a termeléshez szükséges tőkén belül. 
 
A vállalatok életében tehát egyszerre figyelhető meg két folyamat. 

 
3 Forrás KSH. 
4 Például a kereskedelmi és szolgáltató vállalatoknál, ahol nincs anyagkonverzió, ott nincs konverziós költség sem. 
Ily módon az anyagi folyamatok léte, vagy nem léte jelentős módon befolyásolja a költségek számítási folyamatát, a 
cost accounting-ot. 
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1. Egyre inkább visszaszorul azon vállalatok részaránya, melyek tevékenységüket döntően 
az anyagi folyamatokra szervezik. 

 
2. A termelési tényezők felhasználásának szerkezete fokozatosan eltolódik az intangible 

termelési tényezők irányába. 
 
A két folyamat sok szempontból hasonló tartalmú, de nem ugyanaz. Mi a két változás közül a 
másodikkal kívánunk foglalkozni. 
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1.2. A tudásvállalat 
 
Az ezredfordulóhoz közeledve egyre több szó esett egy új vállalattípusról, az úgy nevezett 
tudásvállalatról. Mivel a vállalatok többsége ma már szolgáltató vállalat, a tudásvállalatok 
elsősorban a szolgáltató vállalati körben jelentek meg. Ezeket a vállalatokat az különböztette meg 
a többitől, hogy eszközeik döntően intangible eszközök voltak. 
 
Lássuk például Sveiby tudásvállalat definícióját! 
 

A tudásvállalatoknál a legtöbb dolgozó magasan képzett, igen tanult szakember – ők tehát a 
tudásmunkások. Munkájuk nagyrészt abból áll, hogy az információt tudássá változtatják, 
leginkább saját kompetenciájukat felhasználva, néha pedig az információt, illetve a speciális 
tudást szolgáltatók segítségével. Ezeknek a vállalatoknak kevés dologi vagyonuk van. 
Immateriális5 javaik sokkal értékesebbek, mit dologi eszközeik. 6 

 
Pregnánsabban utal erre a változásra egy másik guru, Aswath Damodaran definíciója. Damodaran 
a tudásvállalatra a „technology firm” kifejezést használja. 
 

A technológiai cégek (Technology firms) nem fektetnek be jelentős összegeket a földbe, az 
épületekbe, vagy más tárgyi eszközökbe és úgy tűnik, hogy az általuk megtermelt érték zöme a 
nem tárgyiasult eszközeikből származik. Ezen új jelenség érzékeltetésére az a legegyszerűbb 
eljárás, ha mind a technológia cégek esetében, mind a nem technológiai cégek esetében 
megvizsgáljuk a piaci érték és a könyv szerinti érték hányadosát. .7

 
Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú vállalatok a rendszerváltást követően hirtelen a szolgáltató 
szférába sorolt tanácsadó vállalatok, ügyvédi irodák, marketing kutató intézetek, új oktatási 
intézmények, stb. formájában jelentek meg, azt hihetnők, hogy a tudásvállalatok a szolgáltató 
vállalatok egy speciális csoportját jelentik és a hagyományos termelő és kereskedelmi szektor 
nem sorolható ide. Vitáink során nem egyszer tapasztaltuk, hogy a tudásvállalati jelenségek közül 
jó néhányat a hagyományos vállalatok menedzserei nem tekintettek önmagukra nézve 
relevánsnak. Ez azonban súlyos tévedés. A dolgozat egyik küldetése, hogy ezzel a veszélyes 
tévedéssel szembeszálljon és tudatosítsa, hogy a tudásvállalati jelleg nem csak a szolgáltató 
szektor sajátja, hanem mindegyik vállalattípusé. 
 
Vajon a Sveiby és Damodaran definíciók meghatározó elemei nem lehetnek igazak a termelő 
tevékenységet folytató RICHTER-re, a termelő és kereskedelmi tevékenységet folytató MOL Rt-
re? Épp ellenkezőleg. Később bizonyítani szeretnénk, hogy a tudásvállalati jelleg kialakulása 
náluk is feltartóztathatatlanul elindult. Ezzel egyben azt is bizonyítjuk, hogy a tudásvállalati 
jelleg nem csak a szolgáltató vállalatokra jellemző. 
 
Vajon a vizsgált új vállalatokkal, melyeket a szakma tudásvállalatoknak hív, új vállalattípus 
jelent meg? Nem! Az igaz, hogy a vizsgált új vállalatok többnyire olyan szolgáltató vállalatok, 

 
5 Ebben a fordításban a tangible – intangible megkülönböztetésre a Sveiby könyv fordítója (Andó Éva) a dologi – 
immateriális fogalom part használta. 
6  Karl Sveiby, idézett mű, 75. oldal 
7 Aswath Damodaran: The Dark Side of Valuation, Prentice Hall PTR Upper Saddle River, 2001, lásd  a “Definition 
of a technology firm fejezetet, 1.9 oldal. 
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melyeknél az intangible tőke súlya a meghatározó, a tangible tőke pedig csak járulékos, azonban 
a belső arányok eltolódása a tangible tőkéről az intangible tőkére minden vállalattípus termelő 
tőkéjében kibontakozik, így a termelő és a kereskedelmi vállalatoknál is, csak ott a tangible tőke 
súlya szükségképpen nagyobb. Az új vállalatok csak szélsőségesen jelzik azt a változást, mely a 
tudáskorszakkal minden vállalat életében megjelent. Az intangible tőke súlyának növekedése 
nem csupán rájuk jellemző jellemző. 
 
Éppen ezért a vállalatok hagyományos osztályozását (1.1.1. számú ábra) a tudáskorszak 
szempontjainak megfelelően módosítani kell (1.2.1. számú ábra). 
 
 

1.2.1. számú ábra 
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Mindegyik lehet tudásvállalat, mihelyst az intangible tőke lesz a meghatározó.

Intangible (tudás) tőke jelenti az új típusú, nem Taylori munkát
 
 
Korábban, az ipari korszakban8, mindhárom vállalattípus fő inputja a tangible tőke és a taylori 
munka volt. Tangible tőkén az olyan anyagi formát öltött tőkeelemeket értjük, mint az épületeket, 
a gépeket, az alapanyagokat, a fél- és késztermékeket, plusz az olyan, valóságukban egzaktul 

 
8 Ipari korszakon döntően az ipari forradalom kibontakozását és annak XX századi utóéletét értjük, mely számos 
országban, így hazánkban is csak jóval később bontakozott ki és napjainkban adja át a helyét egy új korszaknak, 
melyet többen tudáskorszaknak hívnak. 
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megragadható, anyagi formát nem öltő vagyonelemeket, mint a vevőköveteléseket, vagy a 
pénzeszközöket. A taylori munkán azt a hagyományos munkát értjük, mely ugyanannak a 
többnyire stopperrel lemérhető, ismétlődő és repetitív munkaműveletnek az elvégzését jelentette, 
mely alapvetően az anyagi formát öltött géppark kiszolgálására volt hívatott. A kereskedelmi, a 
termelő és a szolgáltató vállalati megkülönböztetés itt csupán annyi eltérést okoz, hogy a 
szolgáltató vállalatok tangible tőkéjéből hiányzanak az alapanyagok, valamint a fél- és 
késztermékek, hiszen ezekben a vállalatoknál nincs anyagmozgatás, illetve anyagkonverzió. 
 
A tudáskorszakban a tangible tőkeelem a taylori munkával együtt visszaszorul. A 
tőkeszerkezeten belül megnő az intangible tőke súlya, amely nem ölt anyagi formát. Ezt az 
intangible tőkét új típusú munkavállalók hordozzák, akik mindig mást csinálnak, nem repetitív 
jelleggel dolgoznak és állandóan megújuló módon fejtik ki tevékenységüket. Így magának az 
intangible tőkének a növekedésével a taylori munka is kiszorul és egy új típusú munkavégzés 
jelenik meg általa. Ez az a munkavégzés, mely egyben magának a tőkének a működését is jelenti. 
 
A Deakin-Maher féle osztályozási rendszerben megjelenik még az úgy nevezett overhead, az 
általános költségek egy meghatározott szintje, amely nélkül a termelés nem képzelhető el. A 
meghatározó azonban nem ez, hanem a tangible és intangible tőke. 
 
Mindebből az következik, hogy az a vállalat tekinthető tudásvállalatnak, melyben az intangible 
tőke súlya lesz a meghatározó, ez pedig független attól, hogy egy vállalat termelő, kereskedő, 
vagy szolgáltató tevékenységet végez. 
 
Például a Shell óriási pénzeket fektet abba, hogy pontosan tudja, hol vannak azok a készletek, 
amelyeket felszínre kell hoznia, ha olajt akar eladni. Ehhez a tudástőkéhez képest a fúrótornyai, 
finomítói és szállító berendezései csak a kisebb vagyoni hányadot képviselik. Így lesz a termelő 
jellegű Shell-ből tudásvállalat. 
 
Az Amazon.com óriási tőkével rendelkezik, amennyiben mindenki megtalálja, ha könyvet akar 
venni, azaz megfordítva, tudja, hogy hova kell szállítania. Ehhez képest a tároló helységei, a 
készletei eltörpülnek. Így lesz a kereskedő vállalatból tudás vállalat. 
 
Tudásvállalatokra a szolgáltató szektorban már említettünk példát. 
 
Miután a tudásvállalat fogalmát elszakítottuk a szolgáltató vállalatoktól és mindhárom 
hagyományos vállalattípusban értelmezni tudtuk, hozzáfoghatunk a tudásvállalati tőke 
szerkezetének alaposabb elemzéséhez. 
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1.3. A tudásvállalatok átalakuló tőkeszerkezete 
 
A tudásvállalatok tőkeszerkezetét régóta kutatják. Ezek ugyanis olyan vállalatok voltak, ahol a 
vállalatok üzleti és könyv szerinti értéke jelentősen eltért egymástól. Kezdetben az eltérés mögött 
valami hibát gyanítottak, valamilyen véletlenszerűséget, de amikor ezek az eltérések 
állandósultak, nagyságrendjük felvett egy meghatározott értéket és az eltérések mindig e körül a 
meghatározott érték körül ingadoztak és nem szűntek meg, akkor kezdték ezt az eltérést 
komolyan venni és keresni kezdték azokat a tényezőket, amelyek azt kialakítják, amelyek 
mögötte meghúzódnak. Különösen fontossá vált az eltérés mögötti okok keresése, mivel maga az 
eltérés tendenciájában nőtt. Innentől kezdve az ugyanis az eltérés már nem csak mérési kérdés 
volt, hanem egyben komoly menedzsment problémává is vált. Nagy eltérések esetén magától 
értetődő az a kérdés, hogy miként menedzselhető az a vállalat, melynek vagyonát ennyire 
bizonytalanul mérik. 
 

1.3.1. számú ábra 
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Az eszközoldalon a „tőke” szó a fogalmak terjedését tükrözi. A „tőke” szó klasszikusan a forrás oldalhoz illik.
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A tudásvállalatok esetében ezek az okok tették megkerülhetetlenné annak vizsgálatát, hogy a 
tudásvállalatok üzleti értéke miért magasabb tartósan a könyv szerinti értéküknél. Ezt a 
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folyamatot és annak legfontosabb állomásait kitűnően foglalja össze Juhász Péter PhD 
disszertációjában.9
 
Ennek a folyamatnak és jelenlegi állásának a részletes tárgyalása nem része a dolgozatomnak. A 
kutatások jelenlegi stádiumában én alapvetően a Sveiby10, Stewart11, Edvinson, Malone12 és 
társai nevéhez kapcsolódó elméletet fogadom el, melynek legfontosabb elemeit az 1.3.1. számú 
ábra mutatja be. Sveibyék szerint az egyáltalán nem véletlen, hogy a jól működő cégek 
megvásárlásuk esetén jóval a könyv szerinti értékük fölött cserélnek gazdát, illetve részvényeik 
jóval a részvények nettó könyv szerinti értéke feletti áron forognak. Ebben a tényben az jut 
kifejezésre, hogy a könyv szerinti érték – akár a vállalat könyv szerinti értékét nézzük, akár egy 
részvény könyv szerinti értékét – csak az úgy nevezett látható vagyont tartalmazza, amit az 1.3.1. 
számú ábrán a piros vonal feletti rész ábrázol. A vállalatok piacon realizált cégértéke, illetve a 
részvényeknek a piacon realizált ára ezen felül elismeri annak a további három tőkeelemnek az 
értékét is, amit a jelenlegi számviteli eljárások nem jelenítenek meg és a felszín alatt láthatatlanok 
maradnak (lásd az 1.3.1. számú ábra piros vonal alatti részét). Mellesleg ennek a vonal alatti 
résznek a kimutatása, minél egzaktabb meghatározása, igen gazdaggá teszi a vállalatértékelőket.13

 
Sveiby a vonal alatti alkotórészekre nem pontosan ugyanezeket az elnevezéseket használja. 
Ügyféltőke helyett „külső szerkezetet14” mond, Szervezeti tőke helyett pedig „belső 
szerkezetet15”. Az ábra lefordítása során inkább azokat az elnevezéseket használtam, amelyek a 
két tőkelemmel kapcsoltban terjednek, illetve amelyek segítségével a két tőkeelemet gyorsabban 
be lehet vezetni, el lehet terjeszteni. Ne feledjük, hogy a dolgozatnak ismeretterjesztő missziója is 
van!16

 
Mindebből adódik a tudástőke definíciónk. Tudástőke az, ami intangible és döntően csak az 
emberek fejében él. Ez pedig a látható tőkerészből az immateriális javak értéke, plussz a 
láthatatlan tőkerész. 
 
Gondoljuk végig egy ügyféllista, vagy egy irányítói kézikönyv esetét! Tangible tőkeként 
léteznek, vagy csak az emberek fejében élnek? Az ügyféllistának és a kézikönyvnek kétség kívül 
van tangible formája, de adjuk át az egyik vállalat ügyféllistáját és irányítói kézikönyvét a 
másiknak úgy, hogy az emberek a helyükön maradnak és nézzük meg, tudnak-e ezek a 
dokumentumok tőkeként funkcionálni. Az esetek jelentős részében ezek a dokumentumok 
értéktelen papírhalmazzá válnának, mivel csak segédeszközei a tudástőke működésének és 

 
9 Ezzel kapcsolatba lásd Juhász Péter kitűnő PhD dolgozatát. Juhász Péter: Az üzleti és könyv szerinti érték 
eltérésének magyarázata – Vállalatok mérlegen kívüli tételeinek értékelési problémái. Doktor (PhD) értekezés. 
Corvinus Egyetem, 2004 szeptember. 
10 Karl Sveiby, idézett mű, 66. old. 
11 Thomas A. Stewart: The Wealth of Knowledge, Nicholas Brealey Publishing, London, 2002 
12 Leif Edvinson - Michael Malone: Intellectual Capital, Harper Collins, New York, 1997 
13 A számvitel álláspontját az intangible tőke méréséről később részletesebben is tárgyaljuk. 
14 External structure 
15 Internal structure 
16 Számviteli szempontból ez a megfogalmazás meglehetősen pongyola, mivel a számvitelesek szerint az eszköz 
oldalon inkább az “eszköz” a helyes számviteli kifejezés, a “tőke” kifejezés pedig inkább forrás oldali kategória. Így 
az lenne a helyes, ha „ügyfél eszközökről”, „szervezeti eszközökről”, vagy „kompetencia eszközökről” beszélnénk. 
Így azonban ezeket a kategóriákat senki sem használja. 
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messze nem azonosak a tudástőkével. Tőkefunkciójuk a működtető embertől nem elválasztható. 
Más kérdés, ha ezek a dokumentumok olyan emberek kezébe kerülnek, akiknek tudása az adott 
ügyfélkör, illetve know how szempontjából már kialakult. Számukra ezek a dokumentumok 
aranyat érhetnek, de nem önmagukban, hanem csak a tudásukkal egyesítve. 
 
Ezen definíció segítségével pontosabban meg tudjuk határozni a tudásvállalatot is. Tudásvállalat 
az, melynek tőkéje túlnyomórészt tudástőke. Ebbe a definícióba mind a Sveiby féle, mind a 
Damodaran féle definíció belefér és pontosabban kapcsolódik a tudáshoz, mint meghatározó 
jelleghez. 
 
A további vizsgálatunkkal ezen láthatatlan, tudástőke elemek törvényszerűségeit kívánjuk 
feltárni. 
 
Ügyféltőkén az ügyfelekkel és a beszállítókkal kialakított kapcsolatokat értjük. Ez ezen kívül 
magában foglalja a márkaneveket, a védjegyeket, valamint a vállalat hírnevét és arculatát. Ezek 
közül néhány jogszerű tulajdonnak tekinthető.17

 
A szervezeti tőke a szabadalmakat, elméleteket, modelleket, számítástechnikai és adminisztratív 
rendszereket, valamint a vállalat szabványosított, vagy szokásként működtetett folyamatait 
tartalmazza. Ezen kívül a vállalati kultúra, vagy szellem is része a szervezeti tőkének. Ezek 
együttesen alkotják – ahogy általában nevezik – a szervezetet.18

 
A kompetencia az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre. Ez 
egy igen összetett fogalom. Öt meghatározó, egymással kölcsönösen összefüggő elemből áll19: 
 

• Explicit tudás. Az explicit tudás a tények ismeretét foglalja magába. Főként 
információkon keresztül sajátítjuk el, gyakran formális oktatás keretében. 

 
• Jártasság(skill). A „hogyan” ismeretének művészete, amely gyakorlati jártasságot jelent – 

fizikait és mentálisat -, főként tréningek során és a gyakorlatban sajátítható el. Eljárási 
szabályok ismeretét és kommunikációs képességeket tartalmaz. 

 
• Tapasztalat. A tapasztalat főleg a múl hibáin és sikerein való töprengés során szerezhető 

be. 
 

• Értékítéletek. Az értékítéletek észleletek arról, amit az egyén helyesnek hisz. Tudatos és 
tudat alatti szűrőként működnek az egyén megismerési folyamatában. 

 
• Társadalmi közeg. A társadalmi közeg az egyének közötti kapcsolatokból épül fel, a 

hagyományon keresztül közvetített környezetben és kultúrában. 
 

 
17 Karl Sveiby, idézett mű, 65. old. 
18Karl Sveiby, idézett mű, 65. old.  
19 Karl Sveiby, idézett mű, 93. oldal. 
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Nagyon lényeges, hogy kompetencián ne csak az explicit tudást értsük, hanem a többi 
tudáselemet is, mert e nélkül nem fogjuk megérteni mindazokat a problémákat, melyek a 
kompetenciának, mint tudástőke elemnek a kiépítését kísérik. Később erre a bontásra többször 
fogunk hivatkozni. 
 
Az 1.3.1. számú ábra azt a látszatot kelti, mintha a tudásmenedzsment alapfogalmak rendszere 
egy zárt, minden szempontból kialakult rendszer lenne. Ez azonban csak a látszat. Ezek a 
fogalmak még nem általánosan elfogadottak. Az egyes szerzőknél eltérő a tartalmuk és koránt 
sem annyira kialakultak, mint például a hagyományos számvitel fogalmai. Ez érthető. A 
tudásmenedzsment nem vált a hivatalos számvitel részévé. Mint később látni fogjuk, a számvitel 
inkább azzal foglalkozik, hogy miért nem tudja kellőképen magába integrálni az intangible tőkét, 
mintsem azzal, hogy a számviteli standardok részévé tegye és fogalmait szabványosítsa. Ken 
Standfield könyvében olyan intangible számviteli mozgalomról beszél20, amely ezt a feladatot 
már megkezdte, de ennek egyenlőre se híre, se hamva. Így azt tartom a leghelyesebbnek, ha a 
magam fogalmait magamnak jó előre tisztázom és utána ezekhez ragaszkodva, ezek segítségével 
fejtem ki a mondanivalómat. 
 
A Sveibyéhez hasonló rendszerek közül mindenképen meg kell említeni az Edvinson – Malone 
rendszert, amely elsősorban gyakorlati kipróbálása és ennek következtében elterjedtsége miatt 
nevezetes21. Mint fő munkájuk címe jelzi, ők nem tudás tőkéről, hanem intellektuális tőkéről 
beszélnek. Ez sok szempontból Sveiby tudás tőkéjével rokon. 
 

1.3.1. számú táblázat 
 

Az Edvinsson – Malone féle intellektuális tőke fogalom22

 
+ Emberi tőke 

(Human Capital) 
A vállalati munkavállalók együttes tudása, 
jártassága, innovativitása és képességei, a 
vállalat értékei, kultúrája és filozófiája.  

Az emberi tőke a cég 
által tulajdonolhatatlan.

+ Szervezeti tőke 
(Structural capital) 

A hardver, a szoftver, az adatbázisok, a 
szervezeti struktúra, a szabadalmak, a 
márkanevek – más szóval minden, ami a 
vállalatnál marad, miután az alkalmazottak 
hazamentek. Az ügyfél tőke, a legfontosabb 
vevőkkel kialakított kapcsolat ugyancsak 
szervezeti tőke részét képezi. 

Az emberi tőkével 
szemben a szervezeti 
tőke tulajdonolható és 
így kereskedhetünk 
vele. 

= Intellektuális tőke (Intellectual capital) 
 
 
Maguk Edvinssonék számos szinonimát használnak, ami jól mutatja a fogalmak kialakulásának 
széles skáláját. 
 

1.3.2. számú táblázat 
                                                 
20 Ken Standfield: Intangible Management, Academic Press, Boston, 2002. 
21 Leif Edvinsson - Michael S. Malone: Intellectual Capital, Harper Collins, New York, 1997 
22 Leif Edvinsson - Michael S. Malone: Intellectual Capital, 11. oldal. 
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Intellektuális tőke szinonimák 
Szellemi tőke Intellectual capital 

Tudás tőke Knowledge capital 
Immateriális eszközök Immaterial Assets 

Rejtett eszközök Hidden Assets 
Láthatatlan eszközök Invisible Assets 

  
 
Az intellektuális tőke meghatározása Edvinssonéknál: 
 

IC = MV – BV 
 
Ahol IC az intellektuális tőke, MV a vállalat piaci értéke (Market value), BV a vállalat könyv 
szerinti értéke (Book Value). 
 
Edvinsson neve azért is fontos, mert ő volt gyakorlatilag az első olyan HR menedzser, aki egy 
svéd nagyvállalat élén egyben igazi tudás menedzserré is vált. Pontos titulusa a Skandia AFS élén 
a következő volt: Corporate Director of Intellectual Capital. Gyakorlatilag az ő munkásságából 
nőtt ki az első hadra fogható tudásmenedzsment rendszer és ennek egy nem akármilyen 
mellékterméke, a balanced scorecard. 
 
Bizonyos tudásmenedzsment körökben Kaplant és Nortont nem nagyon kedvelik, mert az 
Edvinssonék által kifejlesztett Skandia piaci érték sémát stratégiai térkép néven átvették és azt a 
stratégiához kapcsolva, annak tudásmenedzsment tartalma nélkül terjesztették el (lásd 1.3.2. 
számú ábrát). 
 
Egyszer egy tudásmenedzsment konferencián abba a helyzetbe kerültem, hogy meg kellett 
védenem Kaplanékat az indulatos megjegyzésektől. „Szerintem az a fontos, hogy elterjesztettek 
valami hasznosat és nem az, hogy egy adott tant terjesztettek, vagy sem. Aki a balanced 
scorecardot terjeszti, az lényegében tudásmenedzsmentet terjeszt.” 
 
Itt figyelmeztetni szeretnénk az olvasót a bemutatott sémák egyszerűsítéseket sugalló 
természetére, illetve az abból fakadó veszélyekre. Az 1.3.1 – 1.3.2 ábrák felületes vizsgálata 
alapján az intangible tőkeelemek közötti kapcsolat egyszerű additív egymásmellettiségnek tűnik. 
A valóságban azonban ezek egy összetett, kifejezetten bonyolult rendszert alkotnak. Ahogy a 
tangible tőkén belül a gépek, a berendezések, az épületek nem véletlenszerűen egymás mellé 
hajigált eszközök halmazát jelentik, úgy az intangible tőkeelemek között is szerves kapcsolatok 
működnek és ezek további felderítése nélkül nagyon nehéz ebben a világban hatékonyan 
tevékenykedni.23

                                                 
23 E kölcsönkapcsolatok leképezésére, bonyolultságuk érzékeltetésére jó példa az úgy nevezett McKinsey féle 7S 
modell.  

 24



1. fejezet: A tudástőke megjelenése a 
vállalatok életében 

1.3. A tudásvállalatok átalakuló 
tőkeszerkezete

 

                                                                                                                                                             

1.3.2 ábra 
 

A Skandia piaci érték sémája 
 

Market value

Financial capital Intellectual
capital

Human capital Structural capital

Customer capital Organizational
capital

Innovation
capital Process capital

 
A tudástőke természetének megértéséhez nagyon fontos, hogy azt ne csak eszköz oldalon 
értelmezzük, hanem forrás oldalon is. A tudás ugyanis – számos ellenkező hiedelem ellenére – 
egyáltalán nincs ingyen és mint minden, igen súlyos befektetéseket igényel. Aki pedig befektet, 

 

Struktúra

Stratégia Rendszerek

MunkatársakKompeten-
ciák

Stílus

KÖZÖS
ÉRTÉKEK

 
 
Magát a modellt a tanulmányban részletesen nem tárgyalom. Ugyan sok ponton illeszkedik az Evinsson, Sveiby, 
Stewart megközelí1téshez, de azzal nem teljesen azonos. Kritikai elemzése most feleslegesen elbonyolítaná és 
megterhelné a dolgozatot. A modellt azért mutatom be, hogy az olvasót a leegyszerűsítésektől óvjam. 
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az igény tart annak hozamára, sőt, a minél magasabb hozamok érdekében befektetéseit 
monopolizálni is szeretné. Szebb kifejezéssel élve szeretné, ha befektetéseit tulajdonolhatná. 
Megfordítva, csak akkor fektet be, ha biztosítva látja befektetéseinek hozamát, illetve szeretné, 
hogy a befektetése a sajátja maradjon és azt ne tudják egy röpke pillanat alatt elorozni.. A 
tudástőkét azonban személyükben szabad emberek hordozzák, akik nem sajátíthatók ki, akik nem 
tulajdonolhatók, mint egy ingatlan, vagy egy gép. Így nagyon könnyen előáll az a helyzet, melyet 
az 1.3.3. számú ábra első két oszlopában láthatunk. Míg a befektetők azt szeretnék, hogy a 
tudástőke teljes egészében a befektetők látható és láthatatlan saját tőkéje legyen (lásd a 
befektetők által elérni kívánt állapotot), addig annak valójában csak jelentéktelen része az övék (a 
befektetők számára legkedvezőtlenebb állapot). Itt a forrás oldali világos (rózsaszín) blokkok azt 
szimbolizálják, hogy a tudástőke elemek jelentős része a kompetenciát hordozó munkavállalóké, 
akik ha elmennek, magukkal viszik a közös befektetés eredményeként létrejött tudástőke, 
szervezeti tőke és kompetencia jó részét. 
 
 

1.3.3. számú ábra 

Kapcsolat a tudástőke és a részvényesek láthatatlan saját tőkéje között

Részvényesek
láthatatlan saját tőkéje

Munkavállalók
kompetenciájaSzervezeti tőkeÜgyfél tőke Dolgozókkal szembeni feltételes

kötelezetség vállalások

Jelmagyarázat

A befektetők
számára legkedve-
zőtlenebb állapot

Maximális kockázat

A befektetők által
elérni kívánt állapot

Minimális kockázat

A befektetők
számára legdrágább

állapot

Maximális
kockázatmenedzse-

lési költségek

A befektetők
számára elérhető
optimális állapot

Optimális
kockázatmenedzse-

lési költségek

A befektetők
számára elérhető
optimális állapot

Optimális
kockázatmenedzse-

lési költségek

Ágazaton belüli
                munkaerőmozgást
               korlátozó
                megegyezések,

 Munkaerőmozgást
                korlátozó
                gyakorlat
                kialakítása,

 befektetés a
               munkaerő
                önmegvalósítását
                biztosító vállalati

                kultúrába

 
A tudástőke kiépítőjének itt komoly stratégiai kérdéseket kell megoldania, ha ezt a nem kívánt 
állapotot el akarja kerülni és ez több stratégia kombinációja lesz. Az egyik egy igencsak 
ráfordítás igényes stratégia (lásd a befektetők számára legdrágább állapotot), amikor is a kulcs 
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kompetenciák hordozóit feltételes kötelezettségvállalások garmadával köti magához. Ide 
tartoznak a menedzser szerződések24, a különböző végkielégítési és nyugdíjazási konstrukciók25, 
a hűségletétek26, stb. Ezek igen sokba kerülnek. Éppen ezért a tudástőke kiépítői más irányba is 
elindulnak (a befektetők számára elérhető optimális állapot). Megkísérlik a foglalkoztatást 
humanizálni, mivel az a tudástőke hordozója számára egy megtartó érték, de ugyanakkor nem 
riadnak vissza a munkaerőmozgást korlátozó vállalaton belüli, illetve vállalatok közötti gyakorlat 
kialakításától sem. 
 
A humanizálási gyakorlatra példák a következők:  
 
• Az egyik tudás vállalat a jobb munkatársainak életfogytiglan tartó foglalkoztatást ajánlott. A 

tapasztalatok azt mutatták, hogy az ilyen ajánlaton mindenki komolyan elgondolkodott, még 
akkor is, ha tudta, hogy az ajánlattevő cég nem rendelkezik garanciákkal ígéretének 
beváltására. Az ilyen ígéretek értéke mindig az ajánlattevő valódi szándékaitól függ. Gyakran 
azonban ez az egyébként szép ígéret semmi más, mint egy, a céghez való kötődést növelő 
gesztus, amivel a cégvezető ügyesen csökkenteni kívánja a munkaerő megtartás tangible 
költségeit. Az ilyen ajánlatok utóélete ezt rendszerint be is igazolja. Amint a cég pénzügyi 
helyzete megroppan, az életfogytiglani foglalkoztatási ajánlatokat sutba vágják. Az 
életfogytiglan tartó foglalkoztatás ígéretét csak olyan cégközi megállapodások és általános 
nemzeti szintű munkaerő piaci garanciák szolgálhatják, mint amik Japánban működnek. 

 
•  Ugyanennél a vállalatnál ki tudtak alakítani egy pozitív munkaerő megtartó gyakorlatot is, 

amely hosszabb időszakon át tartósnak bizonyult. Piaci válsághelyzet esetén az embereket 
nem küldték el, mint a leállítandó gépeket, hanem egy rászorultsági vélelem alapján 
várakozási bérlistára tették. Papíron mindenkinek számfejtették a bérét, de a cégvezető 
kijelentette, hogy először a telefon központost fizeti ki, mivel neki a legkisebbek a tartalékai, 
utána a juniorokat, aztán a szeniorokat, majd a menedzsereket és végül a partnereket. Ahol 
elfogyott a pénz, onnantól nem folyósítottak fizetést mindaddig, amíg a cég nem jutott 
megfelelő jövedelemhez. Ez a humánus gondolkodás mindaddig erősítette a céget, amíg az 
emberek nem kezdték firtatni azt a kérdést, hogy mitől is van a cég permanens válságban. 

 
• Humanizálásra lehet példa a vállalati struktúra stabilitása és az önmegvalósítást biztosító 

lehetőségek nyújtása. A munkavállalókat egy nagyon körültekintő, belső ajánlási rendszerre 
erősen építő mechanizmussal választják ki és egy meghatározott próbaidő alatt tesztelik. Ez 
alatt ki kell derülnie, hogy a jelölt vállalja-e a cég belső kultúrájából fakadó terheket. Ez néha 
nem megy katarzisok nélkül (példa egy teljesítendő elvárásra: ha majd a második barátnőd is 
otthagy és te mégis köztünk maradsz, akkor közénk tartozol). Természetesen a munkavállaló 
szabad akaratából kiléphet. A követelményeket nem kötelező vállalnia. Ha marad, akkor 
azonban teljes mértékben élvezi a cég stabil humanitárius juttatásait, amelynek legfontosabb 

 
24 A menedzser jelentős plusz juttatásokat kap, jelentős részben a vállalat eredményességéhez kötődő részvényopciók 
formájában. Ennek fejében kötelezettségeket vállal, hogy távozás esetén a konkurenciánál nem helyezkedik el. 
25 Bizonyos pótlólagos juttatásokhoz a munkavállaló csak akkor juthat hozzá, ha munkaerő piaci mozgásával a 
vállalat érdekeit nem sérti. 
26 A munkavállaló kap egy fizetésével azonos nagyságú összeget, melyet nem fizetnek ki neki, hanem letétbe 
helyezik egy bankban. Az ott kamatozik és csak akkor jut hozzá, ha x évig nem megy el a vállalattól, illetve egy 
meghatározott időszakon belül nem megy el a konkurenciához. 
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eleme a stabilitás, illetve az önmegvalósítási törekvések messzemenő támogatása, ha azok a 
cégkultúrával összhangban vannak.  

 
Bizonyos gyakorlatok azonban egyáltalán nem humánusak. Míg a taylori világban a 
munkavállalót a munkahelyen elbúcsúztatják, addig a tudástőkét hordozó munkavállalót az 
elbocsátás előtt előbb módszeresen kiégetik, illetve kifosztják. Képzési erőforrásokat nem kap. 
Csak mechanikus, kis értékű munkákkal látják el. Ügyfélkapcsolataitól különböző ravasz 
technikákkal megfosztják (légy szíves mutasd be XY-t ZW-nek is, mert bizonyos ügyeket neki 
kell vele elintéznie, aztán ZW mindent úgy intéz, hogy a munkavállaló XY-nak még a 
környékére se menjen). Szerződéseit “gentleman agreement-ekkel” helyettesítik, ügyfeleit 
tájékoztatják bizonyos problémákról, félremenedzselik, utána a hibáit számon kérik, kifelé és 
befelé bizonyítani kezdik, hogy alkalmatlan a feladatára és rendszerint a munkavállaló háta 
mögött. Új munkahelyén megpróbálják lejáratni. A tanácsadó iparban ezek a módszerek igen 
általánosak. Lényegük: mindent el kell követni, hogy a tőke hordozója ne legyen többé tőke 
hordozó és főleg a konkurencia számára ne. Ez a bemutatott módon nem kerül pénzbe, csak 
gyomorba, no meg erkölcsi tőkébe.  
 
Érdekes kérdés, hogy mindezek a fejlemények javítanak-e a munkavállalók helyzetén. A 
rousseau-i kérdés tehát itt is feltehető27. A Funky business című bestseller szerint igen.28 
Ugyanakkor Nietsche szomorú próféciájáról sem feledkezhetünk meg, mely szerint arra a 
szerepre, amit a funky business lehetőségei hordoznak, csak a társadalom kisebbik rész képes.29 
Mindenesetre bizonyos szűk kör számára nő a mozgási lehetőség, mivel kiszabadulhat a tőke 
uralma alól azáltal, hogy maga lesz a tőke. Személyes véleményem azonban az, hogy a mai 
modern társadalom meghatározó termelési viszonya továbbra is a tőke és ez továbbra is biztosítja 
azok uralmát, akik a tőkével rendelkeznek. Más kérdés, hogy mindezt csak bonyolultabb, 
áttételesebb módon tudják érvényesíteni, de érvényesítik. A fejlődésből csak az fog profitálni, aki 
megtanul nem csak munkavállalóként, hanem tőkeként is funkcionálni. 
 
A tudástőke kiépítőinek azonban további lehetőségeik is vannak. Befektetéseiket a leginkább 
kisajátítható tudástőke formációk felé irányítják. Ezzel párhuzamosan felvásárolják a tőkeként 
funkcionáló kompetenciát és hordozójának nagyobb hozadékot biztosítanak, mint amit önmaga 
elér. Ennek fejében az így megszerzett kompetenciát saját céljaik szolgálatába állítják és a 
humanizálást, valamint a nem egyszer kíméletlenségig fajuló kizsákmányolást vegyítve újra 

 
27 Ment-e előre a világ a fejlődés által? 
28 “Győztünk! A kapitalista diadal korában élünk. Leigáztuk az egész világot Pekingtől Baltimorig, Szentpétervártól 
Szingapúrig. A nyugat politikai vezetői alig tudják leplezni mosolyukat, amikor látogatást tesznek az egykori 
kommunista nagyhatalmak tőzsdéin. Az üzletemberek szeme könnyes lesz az önelégültségtől, amikor bemutatnak 
nekik egy kínai vállalkozót, aki egyik napról a másikra vált dúsgazdaggá. A Berlini Fal lebontása óta 
diadalmámorban úszunk. Kapitalizmus über alles. Azért van egy kis bibi. Marx Károlynak igaza volt. […] Ho Shi 
Minh […], Vlagyimir Iljics Lenin […], Mao Ce Tung […], Erich Honecker […], Enver Hodzsa […] – Mind 
mocskos kommunista diktátorok voltak, de mindnek igazuk volt. Igazuk volt, mert vevők voltak a marxista nézetre, 
amely szerint a munkások tulajdonába fog kerülni a társadalom legnagyobb kincse, a termelőeszköz. És mára oda 
került.”  Jonas Ridderstrale – Kjell A. Nordström: Funky business, A tehetség táncoltatja a tőkét, KJK Kerszöv, 
Budapest, 2001. 18-19 oldal.  
29 Akit a tanulmány filozófiai felvetései is érdeklik, annak Fukuyama könyvét javasoljuk. Fukuyama nem ért egyet 
Marxszal, a fejlődésben nem az ő próféciáit látja beigazolódni, de nagyon előre mutatóan és színvonalasan foglalja 
össze az ide vonatkozó lezáratlan filozófiai vitát. 
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munkavállalóvá teszik. Az, hogy a két eszköz közül melyiket használják, rendszerint az általános 
gazdasági helyzet függvénye. Ha jól megy a szekér, akkor kétségtelen előnyösebb a humanizálás. 
Ha rossz napok járnak, akkor a jöhetnek a ridegebb és rövid távon olcsóbb módszerek is. 
 
Hogy ennek a természetét jobban megértsük, vezessünk be néhány fogalmat. 
 
A láthatatlan tőkeelemeknek van néhány fontos tulajdonságuk. Így 
 

•  nem azonos mértékben sajátíthatók ki, 
 

•  gyakran csak menedzselhetőek, de nem tulajdonolhatóak,  
 

•  eltérő időtávon hoznak hozamot, illetve 
 

•  nem biztos, hogy hozamot hoznak.  
 
A vállalat által megszerzett imázs a vállalathoz tartozik. Ez nem vész el, ha egy munkavállaló 
elmegy. Nagyon sok munkavállalónak kell rossz szájízzel elmenni ahhoz, hogy annak imázs 
romboló hatása legyen. Egyébként is az nem jellemző, hogy a távozott munkavállalók harci 
csapatokba szerveződnének és tudatosan rombolnák a volt kenyéradó gazda imázsát. Az imázs 
tehát egy kisajátítható tőkejószág. Az imázs tartósan a befektetőé. Ezzel szemben a munkavállaló 
által hordozott kompetencia számos elemében nem az. A kompetenciának van számos 
helyzetfüggő eleme30, de többségében a munkavállaló tulajdona és a befektető csak megvenni 
tudja, de kisajátítani nem. 
 
Az ügyféltőke általában a kisajátíthatóbb intangible elemekhez tartozik, mivel fő hordozója az 
ügyfél. Ez persze csak akkor igaz, ha az ügyfél vállalati lojalitása a vállalat egészéhez kötődik és 
nem a vállalat egy alkalmazottjához. Ha a Coca-Colát szeretjük, akkor nem változik a cég iránt 
érzett lojalitásunk, ha a Coca-Cola egy jó szakemberét kirúgják. Ellenben ha egy televíziós 
csatorna egy sztár riporteréhez vonzódunk, akkor az ő távozása egy másik csatornához, 
bennünket is távozásra bírhat. 
 
A szervezeti tőke már csak kisebb részben sajátítható ki, mert ennek hordozója a munkavállaló. 
Természetesen munkavállaló által használt adatbázisok, szoftverek, folyamat dokumentációk ott 
maradnak a cégnél, de ezek kisajátításának további feltétele, hogy a távozó munkavállalónak 
azonnal helyébe lépjen valaki, aki ezeket megfelelően használni tudja. 
 
A kompetencia a legnehezebben kisajátítható tőkefajta, mivel ez nagyon személyfüggő és sok 
transzferálhatatlan elemmel rendelkezik. 
 
A kisajátítással szorosan összefügg a tulajdonlás kérdése. Az emberek előbb igyekeznek sok 
mindent kisajátítani, majd ennek végső stádiumaként a kisajátított javakat a kisajátítási folyamat 

 
30 Ilyenek például a vállalat menedzsmentje során kulcsfontosságú helyismeretek. Sok menedzser kompetenciájának 
ez teszi ki a döntő részét. Ha elmegy a cégtől, vagy elküldik, akkor ezen helyismeretek konkrét helyzetfüggő elemei 
óhatatlanul elvesznek a számára. Ne feledük azonban, hogy a korábbi munkaadó számára is elvesznek, mivel 
távozott a hordozó. 
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eredményének stabilizálása érdekében a tulajdonukká szeretnék tenni. Az intangible 
tőkejószágokkal kapcsolatban a befektetőknek e tekintetben korlátozottabbak a lehetőségeik. Egy 
befektető előbb megszerezheti néhány szakember szellemi termékét, majd azt 
szabadalmaztathatja. Ekkor a kisajátított tőkejószágból tulajdon keletkezett. Ennek a folyamatnak 
azonban korlátai vannak. Hiába írják oda az EVA mutatóra, hogy EVATM. Attól azt valójában 
nem igazán tudják tulajdonolni. Az intangible tőkejószágok inkább csak menedzselhetők, mint 
tulajdonolhatók. 
 
Ez a menedzselhetőség legnagyobb az ügyféltőke esetében, közepes a szervezeti tőke esetében és 
legkisebb a kompetencia esetében, de minden esetben nagyobb, mint a tulajdonolhatóság. A 
kompetencia lényegében nem tulajdonolható, de attól az még lehet nagyon jól menedzselhető. 
 
Általánosságban kimondható, hogy az intangible tőkeelemek közül leghamarabb hoz bevételt az 
ügyféltőke, legkésőbb a kompetencia. Természetesen, kivételek mindig lehetnek. Ha megtudjuk, 
hogy Ronaldó átigazolt a Ferencvároshoz, akkor lehet, hogy sokan oda tódulunk és a Ferencváros 
pénzbevételei sokkal gyorsabban nőnek, mint ha maga akarna felnevelni egy Ronaldó képességű 
játékost. De ez a jelenség inkább a kivétel, mint sem a szabály. A szabály az, hogy a Ferencváros 
csak sok évi játékos nevelés után tehet szert magas bevételre. 
 
Ráadásul ez a szabály nem törvény. Nem igaz az, hogy a Ferencváros x összeg befektetése után 
biztosan kinevel egy Ronaldó képességű játékost, még akkor sem, ha ugyanannyit fektet néhány 
tehetséges fiatalba, mint amennyit a brazilok fektettek be Ronaldóba. Tehát könnyen 
előfordulhat, hogy a hosszú éveken át tartó játékos nevelés nem hoz eredményt. 
 
Kimondhatjuk, hogy a jövedelemtermelés szempontjából az intangible tőkeelemek eltérő 
tulajdonságúak. Ezért megkülönböztetünk „hard” és „soft” intangible tőkeelemeket. 
 
Az intangible tőke annál „hard”-abb természetű. 
 

•  minél inkább kisajátítható, 
 

•  minél inkább tulajdonolható 
 

•  minél menedzselhetőbb, 
 

•  minél hamarabb hoz jövedelmet, illetve  
 

•  minél kisebb a kockázata annak, hogy egyáltalán hoz-e jövedelmet.  
 
Sorrend a „hard”-tól a „soft” felé: 
 
 

Ügyféltőke    Szervezeti tőke  Kompetencia 
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A láthatatlan tőke kiépítésénél a befektetők természetesen a hard elemeket preferálják, viszont a 
fejlődés és a verseny rákényszeríti őket a soft elemek felvállalására is. 
 
A kompetencia kezdetben adott. Mivel a kompetencia fejlesztés nagyon kockázatos és csak 
hosszú távon biztosít hozamot és azt se mindig, a tőke ezt állami feladattá tette. Az ipari kor 
munkáltatója számára mindig az állami képzés biztosította a szükséges kompetenciát. A tangible 
vagyon üzemeltetéséhez, mely döntően a gépek kiszolgálását jelentette, másra nem is nagyon volt 
szüksége. 
 
Amikor az intangible tőke kiépítése megkezdődik, akkor a befektetők erre a háttérre támaszkodva 
 

•  először az ügyfél tőkét fejlesztik, 
 

•  ezt követően a hangsúlyt átteszik a szervezeti tőke fejlesztésére, melynek következtében 
az ügyféltőke súlyának növekedése megáll, majd 

 
•  a harmadik szakaszban a szervezeti tőke súlya sem nő tovább és meghatározóvá válik a 

tudástőke fejlesztése. 
 
Ez a sorrend nem kötelező. Sikeres meghaladása mindig is versenyelőnyt teremtett a múltban is 
és teremthet a jelenben is. 
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1.4. A tudástőke kifejlesztése 
 
Miután áttekintettük a tudástőke legfontosabb elemeit, foglalkozzunk annak kifejlesztésével. 
 
A tudáskorszak egyik legfontosabb vívmánya, hogy a befektetők a kompetenciára a továbbiakban 
nem mint kész, az állami képzés által adott erőforrásra tekintenek, hanem azt egy folyamatosan 
továbbfejlesztendő erőforrásként kezelik. Ennek azonban nagy a kockázata és így a folyamat 
lassú és ellentmondásos. Jól jellemzi ezt az a tény, hogy a befektetők leginkább épp a 
kompetencia fejlesztésétől ódzkodnak és a kompetencia fejlesztésével járó kockázatokat 
mindenképpen igyekszenek megosztani a társadalommal, de legfőképpen magával, a 
kompetenciát birtokló egyénnel. 
 
A tudástőke kifejlesztésének egyik meghatározó jellemzője, hogy nem a kompetencia 
növelésével kezdődik. Ez logikus, hisz ki kezdi tevékenységét a legkockázatosabb dolgokkal. A 
folyamat a kompetencia befogásával indul, azt gyorsan ügyfél tőkévé, illetve szervezeti tőkévé 
változtatja és csak miután ezek a források elapadnak, vagy megdrágulnak, akkor fog hozzá a 
kompetencia növeléséhez. 
 
Dolgozatunkban ezt a tudásmenedzsment 1. számú missziójának hívjuk. 
 

1.4.1. számú táblázat 
 

A tudásmenedzsment 1. számú missziója 
 

Cél A tevékenység tartalma 
Mérd fel a szervezetedben rejlő 
kompetenciát! 

Újra számba vesszük a vagyonunkat. Nem 
csak a tangible vagyont, hanem a tangible 
és intangible vagyont együtt. 

Döntsd el, hogy stratégiai céljaid érdekében 
ezek közül melyek tekinthetők stratégiai 
kompetenciáknak. 

Eldöntjük, hogy kire van szükség és kire 
nincs. 

Utána ezt megfelelő programok segítségével 
gyorsan alakítsd át ügyfél, illetve szervezeti 
tőkévé. 

A tudást elterjesztjük a szervezetben, majd 
menedzselhetővé, ha lehet tulajdonolhatóvá 
tesszük, de mindenképpen törekszünk 
tudástőke befektetéseink eredményét 
kisajátítani. 

Ezt követően fogj hozzá a stratégiai 
kompetenciák fejlesztéséhez, de mindig a 
fenti folyamatba ágyazottan. 

Részben új kompetenciákat fogunk be, 
részben új kompetenciákat fejlesztünk, de 
mindig rögtön megkezdjük ezek 
elterjesztését és beépítését az intangible 
vagyonunkba. 

 
 
Az 1.4.1. táblázat stílusa kissé machiavellisztikus. Igen! Ez elég ridegen hangzik. De ne feledjük! 
A menedzsment tudományoknak az a feladata, hogy az üzleti vállalkozásokat belső 
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hatékonyságuk kibontakoztatásában maximálisan segítse. Kellőképpen szociális csak az a 
társadalom lehet, amelyben a gazdálkodás alapegységei kellőképpen hatékonyak. A tudástőke 
fejlesztése viszont csak akkor lesz töretlen, ha a befektetők értelmét látják a tudástőkébe való 
befektetéseknek, ennek pedig az az előfeltétele, hogy lássák annak a garanciáit, hogy a befektetés 
megtérül számukra. Az mindenki számára természetes, hogy ha valaki felépít egy házat, az az 
övé. Azzal sincs senkinek semmi baja, hogy ha valaki szert tesz valami kompetenciára, az szintén 
az övé. De mi legyen azzal a kompetenciával, amit valaki másban épít fel? Az kié? Más 
személyét nem birtokolhatjuk. Akkor ezek szerint a kompetenciáját sem. De akkor minek 
fektessünk belé? Ingyen építsünk egy házat másnak? Ingyen hozzunk létre tőkét másnak? 
 
Itt tehát azzal a bonyolult feladattal állunk szemben, hogy az intangible tőkebefektetések és a 
humanizmus szempontjait összeegyeztessük. Ha ezt nem tesszük, mindenképpen a humanizmus 
fogja kárát látni31. Lehet, hogy valami az egyénnek közvetlenül rideg, kellemetlen, de nem biztos, 
hogy az ugyanazt jelenti az egyének összességének, akár vállalati, akár társadalmi szinten. 
Gyakran az egyén is az által nyer, hogy ezzel a ridegséggel szembenéz. 
 
Mivel ma Magyarországon a folyamat elején vagyunk, a kompetencia tudatos növeléséhez nem 
minden tudásszervezet jut el. Van aki még csak az első két fázisnál tart. Éppen ezért nagyon 
izgalmas kérdés, hogy miként is jön létre a kompetencia? 
 
Korábban azt mondtuk, hogy az állami képzésben. Ez azonban csak részben igaz. A kompetencia 
ugyanis nem csak a képzéssel megszerezhető szaktudást, hanem a gyakorlati jártasságot is 
jelenti32. Ezt pedig az állami képzésben megszerezni nem lehet. 
 
A kompetencia valójában az állami képzés után beinduló „learning by doing” folyamatban jön 
létre. Az állami képzés ehhez csak előfeltétel. Minél jobb helyre került valaki az állami 
képzésben, illetve ott minél jobb eredményt ér el, annál nagyobb esélyekkel indul a „learning by 
doing” folyamatban. 
 
A „learning by doing” folyamat elindítása többnyire egy munkaadó érdeme. A munkaadónak egy 
feladatot meg kell oldania és mivel arra többnyire a feladat méretei miatt önmaga már nem képes, 
ezért szüksége van egy munkavállalóra, aki azt bizonyos szerződéses feltételek betartása mellett 
megoldja. Ehhez a munkavállalónak kompetenciára van szüksége, de a munkaadó csak egy 
esetben vállalja fel, hogy ezt a kompetenciát kizárólagosan ő biztosítsa: ha garantált, hogy ez a 
kompetencia csak az ő személyes kontrolja mellett piacképes, illetve azt másutt nem lehet 
hasznosítani. Például ha egy telekommunikációs cég felvesz valakit az ügyfélszolgálatára, 
nagyon komoly képzésben kell részesítenie, hisz nagy bukás a számára, ha az ügyfélszolgálati 
szakember minden ügyfél által feltett kérdésre azt monda, hogy „nem tudom”. De evvel a cégnek 

 
31 Amikor Machiavelli híres alapművét megfogalmazta (A fejedelem, Kossuth 1991), nem csak az elvesztett állását 
szerette volna visszaszerezni a Medicieknél. Munkája megírásánál az a cél is a szeme előtt lebegett, hogy segítsen 
véget vetni az itáliai belháborúk következtében kialakult áldatlan állapotoknak. Machiavelli a fejedelemben azt a 
személyt látta, aki megvalósítja az egységes Itáliát és vele a békét és gazdagságot. Ennyiben Machiavelli a 
humanizmus nagy képviselője is. Nevét többnyire pejoratívan emlegetik és elfelejtik, hogy akik a történelemben 
emberileg tartósat alkottak, azok valamilyen mértékig mindig kénytelenek voltak a szemléletét átvenni. 
Tulajdonképpen emiatt lett hatása oly tartós. 
32 Lásd még egyszer Sveiby korábban idézett kompetencia fogalmát! Idézett mű, 93. old. 
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nincs is problémája, mivel tudja, hogy az ügyfélszolgálati szakember az itt megszerzett tudását 
máshol nem nagyon tudja kamatoztatni. Annyira speciális az itt megszerzett szaktudás, hogy 
ezáltal már ki is sajátítódott. Ilyen helyzetben van minden olyan többnyire betanított szakma, 
amely csak az adott cégnél művelhető. 
 
Ha a létrehozandó kompetencia nem sajátítható ki, akkor a fejlesztést felvállaló cég előbb szétnéz 
a piacon. Ha ott nem talál olyan kompetenciát, amelyre szüksége van, akkor nem kompetenciát 
ad, hanem egy olyan embert keres, aki képes megszerezni ezt a kompetenciát. Utána lényegében 
a következő alku zajlik le: „Itt egy feladat. Azért vettelek fel, hogy megoldd. Mond meg, mi kell 
hozzá és segítek, de a probléma legyen megoldva, mert … ”. Ebben az alkuban a kockázat 
azonnal megosztódott a munkavállaló és a munkaadó között és megvan benne mindkét korábban 
tárgyalt elem, a humanizáció, és a kényszer. 
 
A munkavállaló ekkor hozzáfog a saját kompetenciája felépítéséhez. Minél erősebb az állami 
képzésből hozott háttér, annál hatékonyabban valósítja meg a feladatát, de neki kell 
megvalósítania. Fel fogja deríteni, hogy a vállalatnál kik a társ kompetencia hordozók és 
különböző alkukkal megpróbálja őket rávenni a kompetencia transzferre. Szétnéz a könyvpiacon, 
a tanfolyamok piacán, a konferencia piacon, a felnőttképzés piacán, stb. Ha az ismeret és 
jártasság megszerzésének költségei meghaladják a lehetőségeit, felkeresi a munkaadóját és 
segítséget kér. A munkaadó minden kérést a fenti feladatmegosztás szemszögéből vizsgál meg. 
Ha úgy látja, hogy a munkavállaló fejlődése valóban a neki kívánatos kompetencia kiépítését 
hozza, akkor segít. Ha nem így látja, a kérést visszautasítja. 
 
Ennek a folyamatnak az eredményeként a kívánatos kompetencia létrejön. Ezt azonban a 
munkavállaló a sajátjának tekinti és a munkaadó is tudja, hogy nem az övé. 
 
Ezen az úton a kompetencia kiépítésének kockázata csökken, hisz ha a munkaadó menetközben 
azt veszi észre, hogy a kompetencia valamilyen ok miatt nem jön létre, azonnal felmondja az 
alkut. Ha a munkavállaló úgy látja, hogy nem lesz képes teljesíteni, esetleg maga kezdeményezi 
az alku felbontását. 
 
Ez a működő gyakorlat részben a kompetencia kisajátítását is meghozza. A munkavállaló saját 
kompetenciája kiépítésében csak akkor lehet sikeres, ha erősen támaszkodik a belső kompetencia 
transzferre. Így kompetenciája erősen helyzetfüggővé válik, és ez a munkavállalót a szervezeti 
tőkéhez köti. Ugyanez igaz az ügyféltőkére is. Ugyanis a munkavállaló a kompetenciája jelentős 
részét az ügyféltől szerzi, de úgy, mint a vállalat dolgozója. Ezért személye jelentős részben a 
vállalathoz kötődik. Távozása esetén ügyfélkapcsolatainak jelentős részét elvesztheti, így a 
kompetencia forrásait is. 
 
A kompetenciától való függőség elkerülésére a munkaadó további biztosítékokat is akar és ennek 
érdekében lépéseket tesz a McKinsey piramis elveinek az adott üzletági megvalósítására. A 
McKinsey elvek összefoglalását lásd az 1.4.1. számú ábrán. 
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A McKinsey alapelv lényege: „up or out”, „előre lépni, vagy távozni”. 
 
Ezt az elvet eredetileg McKinsey, a tanácsadó ipar egyik úttörője fejlesztette ki. McKinsey-t a 
rendszer kidolgozásakor igen magas rendű célok vezették. A rendszer tömeges alkalmazói között 
azonban sok a profit éhes epigon. Ezért a közvélemény az „up or out” elvnek főleg csak a negatív 
vonásait ismeri. 
 
McKinsey szerint egy tudásszervezet tőkéje gyorsan elavul. Ezért egy 10 százalékos belső 
cserélődésre feltételen szükség van. Ezt leginkább egy piramis szerű állandó minősítési rendszer 
működtetésével lehet biztosítani. Ebben a rendszerben a munkatársaknak csak a piramis alján 
lehet belépni a cégbe, mint junior és meghatározott időszakonként egy 360 fokos minősítésen kell 
átesni. Ha a minősítésnek megfelelt, akkor egy osztállyal feljebb kell lépnie. Ha nem, akkor el 
kell hagynia a céget.  
 
A cég elhagyása McKinsey eredeti szándékai szerint nem kirúgás, hanem közös erőfeszítéssel 
való újra elhelyezkedés. McKinsey szerint egy ilyen elhelyezkedés esetén a távozást egy közös 
karrier építésnek tekinthetjük és ezzel a cég elhelyezi saját ügynökeit a gazdaságban. McKinsey 
szerint a legjobb üzletszerző ügynök az úgy nevezett alumni, a cégtől távozó, a cégről jó 
élményeket, benyomásokat őrző munkatárs. Sajnos a McKinsey elv ezen részéről a buzgó 
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epigonok rendre megfeledkeznek. Így náluk az „out” sokszor durva kirúgás, ami inkább 
konkurenciát szül, mintsem ügynöki támogatást. 
 
A piramis szerű mozgás nagyon lényegi, ha nem a legfontosabb sajátja, hogy az alsóbb 
kategóriák szakértői kategóriák, a felsők menedzseriek, illetve tulajdonosiak és ahogy a 
tudásmunkás a piramisban felfelé mozog, úgy alakul át feladatainak struktúrája. Míg a junior 
ideje döntő részét szakmai feladatok megoldására fordítja, addig a tulajdonos – a tanácsadó 
iparban általánosan elterjedt nevén a partner – már ideje döntő részét az üzletszerzésre fordítja. 
Ebben a rendszerben az jut kifejezésre, hogy az igazi tudás a cselekvőképes tudás és miután azt 
megszereztük, el is kell tudnunk adni. Ez az elv a profithajhászásban megint eltorzul. A partnerek 
gyakran megszűnnek szakértők lenni és persze csodálkoznak, ha alóluk kiszalad a business. 
 
Ezek az elvek érvényes elvek. Érvényességüket igazán az tudja igazolni, aki egy ilyen piramisban 
dolgozott és miután kikerült onnan, dönthetett, hogy magára nézve érvényesnek tartja-e ezeket az 
elveket, vagy sem. A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki kikerül egy sportegyesületből és 
magánemberként dönthet, hogy megtartja-e a sportszerű élet szabályait, vagy sem. Mivel a 
MCKinsey elvek a működő verseny elvei, nem lehet megsérteni őket. Ezeket az élet egyre több 
területen átveszi és alkalmazza. Legfontosabb elemei 
 

• Folyamatos minősülés. 
 

• Kezdetben szakértői életút. 
 

• A szakértői tudás amortizálódásának felvállalása mellett növekvő üzletszerzési 
tevékenység a vállalati tudás értékesítése érdekében. 

 
• Folyamatos helytállás a versenyben. 

 
A 360 fokos minősítési rendszerek, a kiemelt munkavállalói programok, stb. feltartóztathatatlanul 
terjednek, ami annak jele, hogy a verseny a hagyományos szervezetekben is a növekedés egyik 
alapfeltétele. 
 
Nagyon sokan lázadnak ezek ellen az elvek ellen. De azok száma is nagy, akiknél ez a lázadás 
üres fecsegésbe fúl és amikor érzékelik a lemaradást, hirtelen rákapcsolnak és durva törtetéssel, 
másokon való keresztül gázolással próbálják behozni azt a veszteséget, amit a versenyképességük 
korábbi kialakításának elmulasztása miatt voltak kénytelenek elszenvedni. Mindennek az az oka, 
hogy kultúránk alapvetően versenyzői kultúra. A mi kultúránkban nem csak az marad le, aki áll. 
Az is, aki lassabban fut. Vannak más kultúrák. Indiában, ha valaki koldul, akkor még akár 
szentként is tisztelik. Nálunk nem és ezért mindenkinek, aki ennek a kultúrának az értékeit vallja, 
nagyon át kell gondolnia, hogy a vázolt fejlődés előestéjén miként pozícionálja magát.  
 
Vegyük észre. Hogy a McKinsey elvek alkalmazása nem csak a verseny univerzálissá tételét 
szolgálja. Ezek gyakorlatilag arra kényszerítik a munkavállalókat, hogy a kompetenciákat 
mindinkább leadják, miközben ők maguk pedig egyre inkább beintegrálódjanak az ügyfél és 
szervezeti tőkébe. Ezzel egyben a tudástőke ki is sajátítódik. 
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1.5. Beruházás-e a tudástőkére fordított pénz, vagy költség? 
 
Ha a rendelkezésünkre álló erőforrások egy részét – ami nem más, mint a korábban megtermelt 
vagyonunk egy része - beruházzuk, akkor egy újabb vagyont hozunk létre, mely a jövőben 
hasznot termel. Ha a rendelkezésünkre álló erőforrásokat költségként használjuk fel, akkor 
fenntartjuk a jelenlegi működésünket, de jövőbeli hozamot hozó vagyont nem hozunk létre. Ezért 
mindig kulcsfontosságú kérdés annak a végiggondolása, hogy a rendelkezésünkre álló 
erőforrások mekkora részét fordítjuk a jelenlegi működésünkre és mekkorát a jövőbeni hozamok 
biztosítására. 
 
A jelenlegi működés biztosítását szolgáló erőforrás tömeg többnyire két részből áll. Egyik részét 
az úgy nevezett externáliák jelentik, melyek a tulajdonképpeni működés szempontjából nem 
jelentenek elemi szükségletet. Ide tarozik például a menedzsment luxus fogyasztása, a 
rongyrázás, stb. Ezek nélkül a vállalat minden további nélkül működik. A költségfelhasználás 
másik része a komolyabb. Ez az a költségfelhasználás, amely nélkül a vállalati működés is 
lehetetlenül. Ide értendők többek között a menedzsment és a munkavállalók személyes 
megélhetését biztosító költségek. 
 
Költséggazdálkodási szempontból logikus, hogy előbb a jelenlegi működésünkhöz szükséges 
költségeket minimalizálni kívánjuk, majd eldöntjük, hogy a versenyképességünk fenntartásához 
milyen jövőt célzó beruházásokra (befektetésekre) van szükségünk és ezek függvényében 
döntünk az externáliákról. Ha a működés hatékony fenntartásának és a jövőbeli versenyképesség 
biztosításának költségein túl jut még externáliákra is, akkor ezekre is biztosítunk erőforrásokat. 
 
Most vizsgáljuk meg, hogy ezen folyamat szempontjából miként kell megítélnünk az emberi 
beruházásokat, valamint az intangible tőkébe eszközölt beruházásokat, befektetéseket. Mik ezek? 
Költségek, amelyek a jelenlegi működést finanszírozzák? Beruházások, amelyek a jövőt 
biztosítják? Esetleg externáliák? Nyilván, a válaszunktól sok minden függ. A kérdések 
aktualitását két példával szeretném illusztrálni. 
 
Egyszer részt vettem egy nagyvállalat33 felsővezetői fórumán. A téma az emberi tőkébe való 
befektetés hasznossága, megtérülése volt. Az előadó, Karl Sveiby, amellett érvelt, hogy ez a 
vállalat jövőbeli eredményessége szempontjából elkerülhetetlen. Rögtön magasba lendült egy 
kéz. „Sveiby Úr! Igaz, hogy az emberi tőkébe be kell fektetni, de hogyan magyarázzuk meg ezt a 
tulajdonosainknak, amikor ők elsősorban pénzügyi eredményt akarnak látni és az emberi 
befektetések költségei azt csökkentik?” 
 
A másik példa: humánpolitikusok tanácskozásán34 a következő vitakérdést tette fel a moderátor: 
„Az EU csatlakozás után valószínűleg rákényszerítenek bennünket arra, hogy bizonyos 
foglalkoztatási előírások betartása érdekében számos ponton befektessünk az emberi tőkébe. Ez 
nekünk pótlólagos költség lesz, ami a versenytársainknak nem az, hisz ezeket a befektetéseket ők 
már megtették. Így a versenyképességünk pont akkor romlik, amikor arra a leginkább szükségünk 
lenne.” 

 
33 A részvételünk szervezője a vállalat nevének elhallgatását kérte. 
34 Az Országos Humánpolitikai Egyesület XIII Konferenciája és Kiállítása, Siófok, 2003 jún. 10-12 
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Mindkét kérdező gondolkodásában az emberei tőkébe való befektetés úgy jelent meg, mint egy 
externália, mely a jelenlegi működés hatékonyságát csökkenti, mert csökkenti a profitot, ami a 
jövőbeli növekedés forrása. Ezt a gondolkodásukban nem ellentételezte a jövőbeli profit, mivel 
az emberei beruházásokat nem tekintették a jövőt biztosító beruházásoknak. 
 
A kérdés megválaszolását tovább árnyalja a számvitel. Az érvényes számviteli szabályozások 
elég egyértelműen fogalmaznak. Az emberi tőkébe való intangible befektetések zöme számviteli 
értelemben nem beruházás, vagyis a számvitel nem engedi beruházásként elszámolni őket. Ezek a 
befektetések a számvitel szerint költségek. Mint ilyenek, felmerülésük időszakában azonnal 
elszámolandók az adott időszak bevételeivel szemben és teljes terjedelmükben csökkentik a 
profitot. Kivételt a számvitel egy esetben tesz: ha az immateriális eszközök a piaci elismerésen 
keresztül, tehát vásárlással, goodwill-ként kerülnek a tulajdonunkba. 
 

„Immateriális javak 
 

8. A gazdálkodók gyakran használnak fel erőforrásokat, vagy merülnek fel kötelezettségeik olyan 
immateriális erőforrások megszerzése, fejlesztése, fenntartása vagy továbbfejlesztése kapcsán, mint például 
a tudományos vagy műszaki ismeretek, új folyamatok, vagy rendszerek megtervezése és megvalósítása, 
licence engedélyek, szellemi termékek, piaci ismeretek és kereskedelmi védjegyek (beleértve a márka 
neveket és a kiadvány címeket). Ezen általános címszavakra a tipikus példák a következők: számítógépes 
szoftver, szabadalmak, szerzői jogok, mozgófilmek, vevőlisták, jelzáloghitelek beszedési jogosítványai, 
halászati engedélyek, import kvóták, franchise szerződések, vevő-, vagy szállítói kapcsolatok, vevőhűség, 
piaci részesedés és marketingjogok. 

 
9. A 8. bekezdésben felsorolt tételek közül nem mindegyik felel meg feltétlenül az immateriális eszköz 

definíciójának, azaz az egyedi azonosíthatóság, az erőforrás feletti ellenőrzés és a jövőbeni gazdasági 
hasznok megléte feltételeinek. Amennyiben az e standard hatálya alá tartozó valamennyi tétel nem felel 
meg az immateriális eszköz definíciójának, a megszerzésére vagy előállítására fordított ráfordítást annak 
felmerülése időpontjában ráfordításként kell elszámolni. Ugyanakkor azonban, amikor egy tétel 
akvizíciónak minősülő üzleti kombináció során kerül megszerzésre, az akvizíció időpontjában kimutatott 
goodwill részét képezi.”35 

 
Aki tehát az emberi tőkébe beruház, az megsérti az egyedi azonosíthatóságot. Az emberi 
beruházás költsége és eredménye emberektől függ, tehát egyértelműen nem azonosítható be. 
Szembekerül az erősforrás feletti ellenőrzés követelményével. A beruházás hordozója nem 
sajátítható ki, naponta hazamegy és meglehet, hogy vissza sem jön. Végül a jövőbeni gazdasági 
hasznokat sem tudja garantálni. Van akiből soha sem jön ki semmi, akármennyit is fektetünk 
belé, míg mások még a nyomorban is aranyrögöket lelnek. Ezért ezeket a befektetéseket a 
számvitel szerint köteles ráfordításokként elszámolni és így az emberi beruházás nagyságától 
függően alacsonyabb profitot fog kimutatni. Így nem csoda, hogy jó néhány menedzser fejében 
az intangible befektetések költségek. 
 
Nem egyszer fordul elő a menedzserek életében, hogy saját döntéseik megalapozása érdekében 
meg kell haladniuk a mindenkori számviteli szabályok mechanikus alkalmazását. Ezt illusztrálja 
a vezetői számvitel kialakulása. A vállalatvezetőknek és a közvetlenül a kezük alá dolgozó 
irányítási szakembereknek, a kontrollereknek a feladata a profit hosszú távú maximalizálása. 

 
35 Nemzetközi Pénzügy Beszámolási Standardok 2003, IAS 38, 38-10 oldal. 
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Számukra a számvitel profitelszámolásai csak az elemzésük kiindulópontját jelentik. 
Valószínűleg elemezni fogják a profit idősorokat és ebben fel fog tűnni néhány, az emberi tőkébe 
való befektetéssel kapcsolatos anomália. Így bizonyára észreveszik, hogy amikor az emberi 
tőkébe jelentős befektetések történtek, akkor a profit valóban jelentősen lecsökken. De mivel nem 
csak ezen időszak profitját nézik, fel fog tűnni, hogy bizonyos későbbi időszakok profitja 
váratlanul megugrik, mintegy magyarázat nélkül megnő. Most tételezzük fel, hogy a profit 
csökkentése után nem rúgták ki a régi vezetést, így a váratlan profit növekedés esetén nem a 
„jöttem és győztem, mert én vagyok a jobb” című melldöngetés következik, hanem felteszik azt a 
kérdést, hogy tulajdonképpen mitől is nőtt meg a profit. Ennek elemzésénél biztos felmerül, hogy 
a korábbi emberi beruházások megnövelték a vállalat tudástőkéjét, azaz hírnevét, működését, 
feladatmegoldó képességét, stb. és a profitnövekedés talán ezzel kapcsolatos, mivel más a 
vállalatnál valójában nem történt. Ha netalán a későbbi váratlan profitnövekedést 
összehasonlítják a befektetések esetén elszenvedett profitcsökkenéssel és azt kapják, hogy a 
profitnövekedés nagyobb, mint a profitcsökkenés, akkor esetleg az emberi beruházás gazdaságos 
voltára is fény derül. 
 
Az olvasó talán azt hiszi, hogy a vállalatvezetők és a kontrollerek gondolkodása csak 
véletlenszerűen vezet a fenti eredményre. Én nem így látom. Szerintem törvényszerűen erre 
vezet, ha az emberi tőkébe való beruházások átgondoltak és hatékonyak. Ennek bizonyítására be 
fogunk mutatni egy kis modellt, melyet az emberei beruházások kérdéseit behatóan elemző 
Robert Kaplan dolgozott ki munkatársaival együtt.36. A modellszámításokat a mellékletben 
helyeztem el, hogy ne okozzanak nehézséget annak az olvasónak, aki csak a következtetésekre 
kíván támaszkodni és az azokat alátámasztó modellt nem kívánja részletesen végigbogarászni. A 
számítások legfontosabb eredményeit az 1.5.1.- 1.5.2. számú ábrák jelenítik meg. 
 
Modellünkben a következőket tételeztük fel! 
 
Vállalatunk előbb az úgy nevezett materiális eszközökbe (épületekbe, gépekbe, berendezésekbe), 
vagy a számvitel szerint beruházásként elszámolható immateriális eszközökbe (pl. szoftverekbe) 
fektet be. Ezeket a számvitel is beruházásként kezeli és ezen beruházások üzembehelyezett 
értékének csak az elavulásukkal arányos részét számolja el költségként. A befektetések 
természetesen később bevételt hoznak és ebben a modellben egy átmeneti növekedési szakasz 
után, beáll a bevételek, a költségek (kiadások) és a profit egyensúlya. Ezeket a számításokat 
illusztrálja a mellékletek között a Kaplan - Atkinson féle modellszámítások 1. variánsa. 
 
Most tételezzük fel, hogy x év után elkerülhetetlenné válik, hogy ne csak a materiális eszközökbe 
fektessünk be, hanem az emberi tőkébe is. 
 
Előbb számoljuk el ezeket az emberi beruházásokat pontosan úgy, ahogy azt a számvitel 
javasolja. Ezt dokumentálja a Kaplan - Atkinson féle modellszámítások 2. variánsa. 
 
 

 
36  A forrás Robert S. Kaplan – Anthony A. Atkinson „Vezetői üzleti gazdaságtan - Haladó vezetői számvitel 
munkája” PANEM-Business Kft. Budapest, 2003. A kérdéses modell az angol eredeti 10 fejezetében, az „Expense 
Versus Capitalize” alfejezetben található. 
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1.5.2. számú ábra 

Megjegyzés: A láthatatlan eszközök esetén a negatív szám azt fejezi ki, hogy ekkora eszközt ne

bben az esetben az eszközökkel kapcsolatos elszámolások nem változnak. Változatlan marad az 

1.5.1. számú ábra 

Az ROI és az EVA profitabilitási mutatók alakulása a nem 
tárgyiasult tőke eltérő elszámolása esetén
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A vagyon és az eredmény alakulásának képe rövid távú 
szemlélet esetén
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m mutatunk ki. 
 
E
eszközökkel kapcsolatos bevételek, költségek (kiadások) viszonya is. Ami változik, az az, hogy 
az x-évben megnőttek a költségeink. Ráadásul azokat azonnal teljes egészükben el kell számolni 
az eredmény terhére. Ezek a befektetések később növelik a hozamokat, de csak később és a 
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ost tegyünk kísérletet az emberi beruházások olyan elszámolására, mely azokat teljes 

z esetben az eszközökkel kapcsolatos elszámolások módosulnak, hiszen nem teszünk 

 modellszámításokkal azt kívántuk bizonyítani, hogy az immateriális javakba történő 

 számviteli elszámolások mechanikus alkalmazása esetén a vállalat vagyonában bekövetkezett 

z a látszólagos profitabilitási hullámvölgy azért veszélyes, mert megzavarja a tulajdonosokat és 

mi valójában nagymértékben lecsökken, az a cash flow, de nem a profit. 

 fenti mechanizmus értelmezését zavarja az adófizetés, amely ugyancsak csökkenti a cash flow-

hogy ezáltal valóban csökkent a profitja, akkor hibát követ el. 

hatásuk is csak fokozatosan bontakozik ki. Mindezek eredményeként a profitabilitásban egy 
hullámvölgy alakul ki, amely akár igen hosszan tartó is lehet. Hosszabb távon a profitabilitás a 
befektetések hatására az érvényes számviteli elszámolások mellett is megnő, de nyilvánvaló, 
hogy ez az elszámolási mód a rövidtávon gondolkodók számára nagyon komoly fejfájást fog 
okozni. 
 
M
egészében beruházásoknak tekinti. Ezt dokumentálja a Kaplan - Atkinson féle modellszámítások 
3. variánsa. 
 
E
különbséget a materiális beruházások, a számvitel szerint beruházásnak tekinthető immateriális 
beruházások és a többi, volumenében jóval jelentősebb immateriális beruházás között. A 
legszembetűnőbb különbség azonban az, hogy ezen elszámolás mellett a profit átmeneti 
hullámvölgye sokkal kisebb és a profitabilitás növekedése is egyenletesebb. Ennek fő oka, hogy 
az indokolatlanul működési költségnek elszámolt emberi beruházások, mint költségek sokkal 
kisebb mértékben sújtják egy adott időszak profit elszámolásait. A profit némileg csökken, 
amikor az emberei beruházások megkezdődnek, de ne felejtsük, hogy ugyanez történt akkor is, 
amikor a tárgyi eszköz beruházások megindultak. Az egyenletes profit szint ott is csak később állt 
be. A profit szint enyhe csökkenése az új eszköz beruházásokkal kapcsolatos és nem azzal, hogy 
azok emberi beruházások. 
 
A
beruházások költségként való elszámolása megzavarja a profitelszámolásokat. Amikor 
belefogunk ezen beruházásokba, akkor a kötelezően költségként való elszámolás drasztikusan 
lecsökkenti a számviteli profitot, holott a vállalat profitja valójában nem csökkent ebben a 
mértékben. Lásd az 1.5.1-1.5.2. számú ábrákat. 
 
A
növekedést nem látjuk pontosan. A számvitel ezt nem mutatja ki. Tapasztalt vagyonértékelő 
tudja, hogy a vállalati vagyon nőtt, de erre nem a számviteli mérésekből, hanem a megnövekedett 
cash flow termelő potenciálból következtet. 
 
E
a közgazdasági elszámolásokban kevésbé jártas döntéshozókat. Ugyanakkor a vállalat tényleges 
vagyonértékéről sem kapunk megbízható képet, hisz annak egy bizonyos hányada az 
elszámolásokban láthatatlan marad. 
 
A
 
A
t. Ha a beruházásokat költségként elszámolhatom, akkor az az adóalapomat csökkenti és akkor 
kevesebb adót kell befizetnem. Ezért számos beruházást, még ha tehetik is, akkor sem számolnak 
el beruházásként, hanem igyekeznek „költségelni”. Ez önmagában nem baj, csak látni kell, hogy 
itt a profitcsökkenés látszatának előidézése tudatos. Ezzel egy vállalkozás élhet, de ha el is hiszi, 
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lításaimat igazolni hívatott példát 
datosan egyes szám első személyben fogalmazom. Később világos lesz, miért is volt erre 

 tanácsadó, elutazok egy tengeren túli konferenciára és ott hasznos ismeretekre, 
etalán előadásommal nagyobb szakmai hírnévre teszek szert, akkor tudom, hogy én értékesebb 

. Azt 
krözte, hogy önmagunknak hiszünk, de másoknak már nem feltétlen. 

nki hisz, és aki nem hisz 
ennem, az azt hiszi, hogy csak egy kéjutazásra megyek, ami externáliaként valóban csökkenti a 

gnak kerülni. 

materiális jelenségek súlya életünkben egyre nő. A XIX. század tudományos 
jlődése kiterjesztette hatalmunkat az anyagra. A XX. század fejlődése viszont bebizonyította, 

                                                

 
Most elnézést kell kérnem az olvasótól, de a következő, ál
tu
szükségem. 
 
Ha én, mint
n
lettem és a személyem által képviselt vagyon, mint cash flow termelő potenciál, nőtt. Azt is 
tudom, hogy mindaddig, amíg ezek az ismeretek nem avulnak el, illetve amíg ez a hírnév nem 
foszlik semmivé, nekem olyan immateriális bevételeim keletkeznek, melyeket folyamatosan 
materiális pénzbevétellé leszek képes átalakítani. Ez a profitomat növelni fogja, feltéve, hogy az 
immateriális bevételeim materiális bevételekké való alakításában hatékony vagyok. A tengeren 
túli konferencia költségei lecsökkentették a cash flowmat, akár likviditási zavarokat is 
okozhattak, de nem növelték meg a működésem költségszintjét. Miért is növelték volna meg. 
Ugyanannyit hajtom az autómat, ugyanannyit használom a mobil telefonomat, a számítógépemet, 
stb. Költségem annyival nőnek, amennyivel az említett befektetésem amortizálódik. Ennek 
pótlására ugyanis meg kell hoznom a szükséges erőforrás áldozatot. A cash flow-m is újra 
termelődik, ha az immateriális bevételeim pénzbevételekre váltása folyamatos. Az immateriális 
világban mozgó tanácsadók pontosan tudják, hogy tudásuk milyen mértékben avul el és hogy ez 
ellen mi a teendő. Ha tehát a bevételem a költségeimmel arányban nő, akkor mitől zuhanna vissza 
a profitom egy hullámvölgybe. Attól, hogy a számvitel ezt így mutatja ki? Ezt én nem hiszem el 
és ha bízom az immateriális jövedelmekben, mindenképpen vállalni fogom a konferenciát. 
 
Az előző bekezdés gondolatmenete nem véletlenül íródott egyes szám első személyben
tü
 
A valóságban az a baj, hogy az immateriális jövedelmekben nem minde
b
profitot37. Vagy lehet, hogy elhiszi, hogy konferenciára megyek, de nem hisz abbéli 
képességemben, hogy az immateriális bevételekhez szükséges tudást, vagy hírnevet megszerzem, 
illetve ha ebben hisz is, nem hisz abban, hogy ezt hatékonyan materiális jövedelmekre tudom 
váltani. A probléma tehát ott keletkezik, hogy az immateriális dolgokat nem látjuk, és amit nem 
látunk, abban kevésbé hiszünk. Különösen akkor, ha az nem a személyünkhöz, hanem egy másik 
személyhez kötődik. Ráadásul ezt egy alapvetően „materiális” szemléletű számvitellel leplezzük.  
 
Márpedig ehhez egyre kevésbé ragaszkodhatunk. Akik itt homokba dugják a fejüket, bajba 
fo
 
Először is az im
fe
hogy az anyag mögött hihetetlen nagy súlya van az immateriális folyamatoknak és az anyag 
fölötti uralmunk éppen ezen immateriális összefüggésrendszer nem kellő ismerete miatt korlátos. 

 
37 Tovább zavarja a tisztánlátást, hogy az externáliák – akarjuk, nem akarjuk – mindig jelen vannak. Számomra, ha 
meghívnak egy kínai konferenciára Quang Chou-ba (Kanton), akkor Quandong International, mint öt csillagos 
szálloda externália is volt, miközben nem tehettem meg, hogy a zömmel nyugati életszínvonalhoz szokott résztvevők 
konferenciájára egy kínai magánszállásról járok be. 
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 vállalatok zöme már szolgáltató vállalat. A nem szolgáltató vállalatoknál is az anyagi vagyon 

 filozófiákat sokan szidják, de 
ersze mindjárt magukba merevednek, mind a földet elhagyni akaró Ádám38, amikor az anyagtól 

házások viszont csak akkor hoznak profitot, ha átgondoltak és hatékonyak 
sznek. De mitől lesznek azok, ha ez a tőke láthatatlan. 

an vissza, mert az emberi tőkébe való 
vesztíciók pótlólagos hozamokat generálnak. Mi a biztosítéka annak, hogy ezek a pótlólagos 

egítélni, illetve 
lvállalni. Ezért lesz döntő a jövőben az immateriális vagyon és jövedelmeinek mérése. A 

l óvatos álláspontja érthető. Csak olyan megoldásokba szeretne belemenni, melyek 
gyértelmű mérési eredményeket szolgáltatnak. Ennek azonban ára van. Egyre csökken az általa 

                                                

 
Mindez a vállalati működésre nézve is igaz. Az anyagi folyamatok súlya folyamatosan csökken. 
A
aránya már mindenütt visszaszorulóban van. Az előttünk álló kihívás éppen azt jelenti, hogy 
minél kevesebb anyaggal minél több hasznot állítsunk elő. A fő kérdés tehát az lesz, hogy miként 
állítsunk elő minél nagyobb profitot az immateriális eszközökből. 
 
Ez persze kellemetlen következményekkel fog járni. A materiális
p
el kell szakadni. Már pedig ha elszakadni nem is tudunk tőle, kapcsolatunkat a jelenleginél jóval 
nagyobb mértékben lazítani kell vele. Befektetéseink zömmel immateriálisak lesznek. A 
konkurencia, a verseny, a jövedelmek megszerzéséért folyó küzdelem döntően az immateriális 
területekre helyeződik át. A vállalat igazi vagyonát egyre kevésbé lehet a vállalat számviteli 
mérlegéből levezetni. Ez menedzsment zavarokhoz fog vezetni, hisz a menedzsment idejét 
döntően oda kell koncentrálni, ahol a vagyon leginkább növelhető, ez pedig az eddig nem mért, 
nem látható vagyon. 
 
Az immateriális beru
le
 
A modell harmadik variánsában a profit azért nem zuh
in
hozamok realizálódnak és hogy lehet azt megítélni, hogy mekkorák lesznek? 
 
Ezt csak az immateriális tőke és hozamainak mérése alapján tudjuk majd m
fe
menedzsment tudományoknak mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezt az egyre 
kevésbé láthatót láthatóvá tegyék. E nélkül orientációs zavarok lépnek fel. A menedzserek a 
látókör tisztázatlanságai miatt nem mernek dönteni, illetve egyre nagyobb százalékban hoznak 
rossz döntést. Az ebből fakadó veszteségek ki fogják kényszeríteni a leküzdésükhöz szükséges 
méréseket. 
 
A számvite
e
leírt vagyon, mivel sajátos módon annak nagy bizonyossággal megragadható része egyre kisebb 
és kisebb. A menedzserek e ponton egyre inkább kénytelenek lesznek a számvitel látszólagos 
biztonságától elszakadni és bizonytalanságot felvállalva a valóság nyomába eredni. 
 
 
 

 
38 Madách Imre drámájában, az Ember tragédiájában. 
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1.6. A tudástőke megjelenésének hatása a vállalati stratégiára 
 
A tudástőke megjelenése jelentős mértékben átalakítja a stratégiai gondolkodást is. Ezen 
átalakulás legfontosabb elemeit foglalta össze Karl Sveiby abban az előadásában, melyet a 2002-
es KM Europe konferencián tartott, Londonban. Ennek lényegét foglalja össze az 1.6.1. számú 
ábra. 
 
 

1.6.1. számú ábra 

A legfontosabbA legfontosabb 10 10 tudástudás
stratégiaistratégiai kérdéskérdés

Egyéni Egyéni 
kompetenciakompetencia

Ügyfél tőkeÜgyfél tőke

Szervezeti Szervezeti 
tőketőke

€€

10. 10. Stratégiai célStratégiai cél:: Hogy lehet Hogy lehet 
maximalizálni az egész rendszer maximalizálni az egész rendszer 

tudásteremtő képességéttudásteremtő képességét? ? 

3. 3. Tanulj vevőidtől, Tanulj vevőidtől, 
szállítóidtól és más szállítóidtól és más 
ügyfeleidtől!ügyfeleidtől!
••Betz Labs Betz Labs –– Részvétel a vevők Részvétel a vevők 
minőségügyi programjaibanminőségügyi programjaiban
••McKinsey McKinsey –– AktívAktív alumnialumni menedzsmentmenedzsment

6. 6. Segítsd vevőid Segítsd vevőid 
párbeszédét vevőikkel!párbeszédét vevőikkel!

••BB--K K –– Szerzői szemináriumok szervezéseSzerzői szemináriumok szervezése
••LovisenbergLovisenberg Hospital; Hospital; FélelemFélelem
csökkntőcsökkntő programprogram –– korábbi és új korábbi és új 
páciensek találkozóipáciensek találkozói

4. 4. Rendszerekben,Rendszerekben, eszköeszkö--
zökbenzökben, sablonokban rög, sablonokban rög--
zítsdzítsd az egyéniaz egyéni kompetenkompeten--
ciákatciákat!!
••AdatbázisokAdatbázisok, , dokumentdokument kezelő kezelő 
rendszerekrendszerek, , stb.stb.
••Különféle szoftverfejlesztésekKülönféle szoftverfejlesztések

9. 9. Hatékonyan integráld Hatékonyan integráld 
rendszereidet, rendszereidet, 
eszközeidet, eszközeidet, 
folyamataidat és folyamataidat és 
termékeidet!termékeidet!
••PwCPwC –– „Tudás görbe” program„Tudás görbe” program
••Motorola Motorola –– Program aProgram a monopolizástmonopolizást
tudás feltöréséretudás feltörésére

1. 1. Ösztönözd a Ösztönözd a 
kompetencia átvitelét kompetencia átvitelét 
munkatársaid között!munkatársaid között!
••BP BP –– Gyakorlati közösségekGyakorlati közösségek
••Prof.services Prof.services –– Mester / Mester / 
inas programinas program

5. 5. Rendszerekkel, Rendszerekkel, 
eszközökkel, sablonokkal eszközökkel, sablonokkal 
növeld az egyéninöveld az egyéni kompekompe--
tenciákattenciákat!!
••IKEA IKEA –– Üzleti szimulációkÜzleti szimulációk
••NASA NASA –– repülési szimulációkrepülési szimulációk

8. 8. Vevőid, szállítóid hagy Vevőid, szállítóid hagy 
tanuljanak rendszereid, tanuljanak rendszereid, 
folyamataid eszközeid folyamataid eszközeid 
használatával!használatával!
••E&Y E&Y –– ErnieErnie
••ExtranetsExtranets

7. 7. Használd a vevőid és Használd a vevőid és 
szállítóid kompetenciáját szállítóid kompetenciáját 
rendszereid, folyamataid, rendszereid, folyamataid, 
termékeid hozzáadott termékeid hozzáadott 
értékének növelésére!értékének növelésére!
••FritoFrito--Lay Lay –– versenytárs elemzés a versenytárs elemzés a 
termékfejlesztésbentermékfejlesztésben
••Ritz Carlton Ritz Carlton –– törzsvendég törzsvendég 
információk használata a szolgáltatások információk használata a szolgáltatások 
fejlesztésébenfejlesztésében

2. 2. Add át kompetenciádat Add át kompetenciádat 
vevőidnek, szállítóidnak és vevőidnek, szállítóidnak és 
más ügyfeleidnek!más ügyfeleidnek!
••McKinseyMcKinsey –– oszd meg ötleteidet oszd meg ötleteidet 
ügyfeleiddelügyfeleiddel
••Baxter Healthcare Baxter Healthcare –– termékeidet termékeidet 
egészítsd ki a szolgáltatásaiddalegészítsd ki a szolgáltatásaiddal

 
Forrás: Karl Sveiby: Mit segít egy cég tudás alapú elmélete a stratégia kialakításánál39

 
 

 
39 The Knowledge based Theory of Firm, Az ANZAM konferencián elhangzott előadás alapján, Macquarie 
Egyetem, Sydney, 2000 április 12, www.sveiby.com. A magyar olvasó a tanulmányhoz a 
www.menedzsmentfórum.hu/Kontrolling honlapon férhet hozzá. A cikket jómagam fordítottam le. 
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1. fejezet: A tudástőke megjelenése a 
vállalatok életében 

1.6. A tudástőke megjelenésének hatása a 
vállalati stratégiára

 
Ha a cég vagyonának meghatározó eleme a tudástőke, akkor ezt a vagyont ennek megfelelően 
kell kiépíteni, fejleszteni. 
 
Tudásvállalat esetén előbb kompetenciát kell szerezni (lásd az egyéni kompetencia körét). Ennek 
módozatairól szóltunk. Ezt önmagában is lehet fejleszteni, de ez felettébb kockázatos. Ez a 
kockázat csökkenthető, ha átvisszük ügyfél és szervezeti tőkébe. 
 
A kompetencia önmagában olyan, mint egy álló gép, egy üres üzemcsarnok. Ezt azonnal 
mozgásba kell hozni, azaz a kompetenciával ügyfeleket kell szerezni (lásd az egyéni kompetencia 
köréből az ügyféltőke körébe mutató nyilat), ami csak egy módon lesz lehetséges: ha az ügyfelek 
úgy találják, hogy számukra ez a kompetencia hasznos. Ez a törekvés jelentős 
kompetenciafejlesztésre ösztönöz. 
 
Ez esetben az ügyfelek aktív kapcsolatba lépnek a kompetenciák hordozóival, hiszen abból még 
több számukra hasznos megoldáshoz szeretnének jutni (lásd az ügyféltőke köréből az egyéni 
kompetencia körébe visszamutató nyilat). Ez a kompetenciák birtokosai számára hasznos 
visszacsatolásokhoz vezet, ami további kompetencia növekedés forrása. 
 
A növekvő kompetenciát mihamarabb el kell terjeszteni a szervezetben. Gyorsan át kell vinni a 
szervezeti tőkébe (lásd az egyéni kompetencia köréből a szervezeti tőke körébe mutató nyilat). Ez 
lehetővé teszi, hogy mások is átvegyék a meglévő kompetenciák transzferálható elemeit (lásd a 
szervezeti tőke köréből az egyéni kompetencia körébe visszamutató nyilat). Ez újabb 
kompetencia növekedés forrása, amely hasznos eredményeket hoz mind az egyénileg hordozott 
kompetenciákban, mint azok összességében. 
 
Az ügyféltőke kiépítése a szervezeti tőke kiépítésétől nem független. A kompetenciák birtokosai 
az ügyfelekkel kialakított kapcsolataikban támaszkodnak a szervezeti tőke elemeire (lásd a 
szervezeti tőke köréből az ügyfél tőke körébe mutató nyilat). Ez főleg belső szolgáltatások 
formáját ölti. A folyamatban ügyféloldalról állandóan újabb és újabb szolgáltatások iránt 
fogalmazódik meg igény, illetve az ügyfelektől szerzett gyakorlati tapasztalatok a meglévő 
szolgáltatások hatékonyabbá tételére ösztönöznek (lásd az ügyfél tőke köréből a szervezeti tőke 
körébe mutató nyilat). Még tovább növelhető a vállalat ügyféltőkéje, ha az ügyfelek számára 
lehetővé tesszük, hogy használja a szervezeti tőkénket. A mi szervezeti tőkénk is hatékonyabbá 
válik, ha támaszkodhat az ügyfelek szervezeti tőkéjére (lásd ugyanezeket a nyilakat). 
 
Az ügyfél tőke felőli visszacsatolások nem csak közvetlenül, hanem a kompetencián keresztül is 
növelik a szervezeti tőke hatékonyságát. A nyilak mentén működő összefüggések egyszerre, 
kölcsönösen működnek. Hasonlóan, a szervezeti tőke hatékonyabbá válása nem csak közvetlenül, 
hanem a kompetencia növekedésén keresztül is növeli az ügyféltőkét. 
 
Az 1.6.1. számú ábra a tudástőkére vonatkozó ismereteinket az 1.3.1 számú ábrához képest 
annyiban gazdagítja, hogy itt nem csak a tudástőke szempontjából legfontosabb stockok jelennek 
meg, hanem a tudástőke stock-flow rendszerének legfontosabb összefüggési is. Stratégiai 
szempontból ez azt jelenti, hogy a tudástőke 
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•  növelhető az egyes tudástőke elemek önálló növelése útján (ezt mutatják az egyes tőke 
elemek körein belül az önmagukba visszatérő körkörös nyilak), illetve 
 

• az egyes tudástőke stock-ok összekapcsolása útján (ezt mutatják az egyes tőke elemek 
körei között értelmezett egyenes nyilak). 

 
Az ábra koránt sem jeleníti meg az összes flow-t. A kompetenciát például növeli az új 
kompetencia befogásának és a tanulásnak flow-ja, csökkenti a felejtés flow-ja, valamint a 
kompetenciahordozók távozása. A szervezeti tőke esetében fontos növelő flow a technológiai 
haladás, csökkentő flow az erkölcsi kopás. Az ügyféltőke fontos növelő flow-ja lehet az ügyfelek 
fejlődése, az új igények megjelenése, csökkentő flow-ja lehet a konkurencia áldásos 
tevékenysége, stb. Az ábrának nem az összes lehetséges komponens és összefüggéseinek 
megjelenítése a feladata. A feladata az, hogy demonstrálja azokat a stratégiai prioritásokat, 
amelyek mentén az intangible befektetéseket mozgásba lehet hozni és hatékonyságukat a 
maximális szintre lehet emelni. Az ábra üzenete az, hogy  
 

a legnagyobb értékteremtő a vállalat erőforrásaira támaszkodó és a vevővel 
intenzív párbeszédet folytató szakember. 

 
Az ábra értelmezését nagy mértékben megkönnyítik azok a stratégiai célok, melyeket az egyes 
stock, illetve flow elemekhez kapcsolt zászlók hordoznak. Ugyancsak fontos segítséget 
jelenthetnek a célok alatt említett referenciák, esettanulmányok. Ezekről lényegesen több 
olvasható az eredeti tanulmányban. 
 
Az itt bemutatott vállalati stratégiai modellt magánszemélyek is hatékonyan alkalmazhatják. Egy 
magánszemély számára is veszélyes, ha csak kompetenciával rendelkezik, de azt nem tudja 
mozgásba hozni. Ez esetben ki van szolgáltatva másoknak. Kompetenciája csak akkor 
érvényesül, ha mások felhasználják. Ennek nyilván meg kell fizetni az árát. Ez nem csak a 
megélhetése szempontjából fontos. A kompetenciája könnyen elavul, beporosodik, inhatékonnyá 
válik, ha nem adja el. Ezért egy magánszemélynek is állandóan törekednie kell arra, hogy 
megtalálja a kompetenciája piacát. Csak így jut hozzá ahhoz a visszacsatoláshoz, mely egyrészt 
kompetenciája hatékonyságát méri, másrészt a fejlesztési irányait mutatja. Az egyik általános 
torzulás a magyar kompetencia piacon az, hogy sokan csak a kompetenciájukkal bíbelődnek, de 
nem törekszenek annak értékesítésére.40 Természetesen nagyon meg vannak sértődve, amikor 
kompetenciájuk nem kell senkinek, illetve ha valaki valamilyen általa gründolt cél érdekében 
befogja, annak leveszi a sápját. 
 
A mai magyar társadalomban megfigyelhető másik torzulás, hogy a magánszemélyek a 
kompetenciában nem hisznek. „Csak a kapcsolatok számítanak”, mondják és e szerint is 
cselekszenek. Elhanyagolják kompetenciájuk fejlesztését és a szervezeti tőkébe való beruházástól 
félve minden energiájukat csak jó kapcsolatok kiépítésére fordítják. Belátható, hogy ha mindenki 
ezt teszi, akkor ezek a kapcsolatok előbb-utóbb elértéktelenednek, hiszen csak kapcsolatokból 
nem lehet az ügyfeleket kielégíteni. Az ügyfeleknek valójában nem kapcsolatokra, hanem 
kompetenciára van szükségük, akár személyeken, akár szervezeten keresztül kapják. 

 
40 Sajnos ez olyan nagy szektorokban általánosan elterjedt szemlélet, mint az államigazgatás.  
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Nagy jövedelemre igazán azok tesznek szert, akik a szervezeti tőkébe fogott kompetenciát 
hatékonyan alakítják át ügyféltőkévé a korábban leírt módon. Ez nem más, mint egy társadalmi 
szervezési folyamat, amelyet ma Magyarországon a multinacionális, illetve magántőke lát el. A 
szervezőfolyamat mindenképpen hosszú távon haladást szolgáló, hatékonyságot növelő, de mivel 
a tőke végzi, a kizsákmányolás is vaskosan benne van. 
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1.7. A tudásmenedzsment küldetése 
 
A tudományokban gyakran röppennek fel olyan fogalmak, melyek első pillanatra nagyon 
tetszetősnek tűnnek, aztán kiderül róluk, hogy nincs mögöttük semmi. Lufi az egész. Különösen 
így van ez a menedzsment tudományokban, ahol a pénz utáni hajsza miatt erős a kísértés, hogy új 
jövedelmek reményében valamit új termékként adjunk el és az új termék értékesítését leginkább 
egy új menedzsment tevékenység nevével támogassuk. Ezért érthető, hogy minden új fogalom 
megjelenését valamilyen bizalmatlanság övezi. Ez is egy újabb lufi? Ez is csak egy „buzzword”, 
ahogy azt az anglicizmusokkal teletűzdelt nyelvjárásokban mondogatják. 
 
Gyakran kérdezik meg ezt napjainkban a tudásmenedzsmenttel kapcsolatban. A kérdezők között 
vállalati vezérigazgatók, befektetők, kontrollerek és igen sok HR szakember van. Eltérő okok 
miatt a válasz mindenkinek fontos. A vezérigazgató tudni szeretné, hogy nem kell-e átalakítani 
vezetési prioritásait. A befektetőket az izgatja, hogy nem kell-e máshova befektetni. A 
kontrollerek a téma kapcsán az irányítási elvek átértelmezését gondolják végig és természetesen 
joggal kapják fel fejüket a HR-esek is: „Mi lényegében az emberekkel foglalkozunk és a tudás 
leginkább az ő fejükben létezik. Akkor ez a fogalom biztos érint bennünket is. Hogyan? 
 
A tudásmenedzsmentet először Karl Wiig, egy Texasban élő norvég szakember alkalmazta a 80-
as években a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásaiban41. Később a fogalmat az IT 
iparág sajátította ki és ezzel jelentősen megnövelte szoftver eladásait. A példa arra utal, hogy egy 
fogalom túléli a megalkotóját és tartalma időnként teljesen átalakul. A mesterséges 
intelligenciával kapcsolatban talán csak „buzzword” maradt, az IT iparág azonban hasznosítani 
tudta, mert reális tartalmat tudott a fogalom mögé állítani, reálisabbat, mint amit a mesterséges 
intelligencia fémjelez. 
 
Sok igazság volt mindabban, amit az IT iparág képviselt, hisz rendszereik a korábbiakhoz képest 
hatalmas mennyiségű információt kezeltek, menedzseltek. Ezek az információk ezekbe a 
rendszerekbe nem mentek be maguktól, de ha be is töltötték őket valahogy, onnan maguktól nem 
egy könnyen jöttek elő. A menedzsmentre tehát feltétlen szükség volt. 
 
Ez azonban közvetlenül nem volt tudás menedzsment. Közvetlenül csak információ 
menedzsment volt. Tudásmenedzsmentnek csak követve lehetett tekinteni, hisz aki információt 
menedzsel, az végső soron tudást is menedzsel, még ha annak csak a töredékét is. A tudás és az 
információ közötti különbségtétel ma már sokaknak triviális, azonban ez nem mindig volt így. 
Igazán a japán Nonaka42 és a magyar Polányi Mihály43 volt az, aki a figyelmünket ráirányította 
arra a tényre, hogy explicit, információvá tehető formában csak tudásunk kisebb hányada jelenik 
meg. A valóságban, a termelésben a jóval nagyobb mennyiségű implicit, más néven tacit, 

 
41 Ezt a tényt Karl Erik Sveiby jelentette be Londonban, a KM Europe 2002-es konferenciáján tartott, már 
hivatkozott előadásában.  Később volt alkalmam Karl Wiig-gel személyesen is beszélgetni. Megkérdeztem tőle, mit 
szól ehhez a bejelentéshez. Szerényen csak annyit mondott: “Ha Karl Erik mondja …”. 
42 Ikujiro Nonaka - Hirotaka Takeuchi: The Knowledge-Creating company, Oxford University Press, New York, 
Oxford, 1995 
43 Polányi Mihály: The Tacit Dimension, Routledge & Kegan paul Ltd., Great Britain, 1967; Személyes tudás, 
Tlantisz, Budapest, 1994 
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hallgatólagos tudás dolgozik, amit, mivel sohasem válik explicitté, nem is lehet 
információtechnológiai eszközökkel menedzselni. 
 
Hogy mi lesz a tudásmenedzsment igazi tartalma, küldetése, azt majd az élet dönti el. Ehhez 
azonban én szeretném hozzátenni a magamét. Véleményem szerint ma a tudásmenedzsmentnek 
két olyan missziója van, ami nem „buzzword”, ami komoly figyelmet érdemel. Mindkettő a 
tudástőke értelmezésével kapcsolatos és mint lenni szokott, annak egy leszűkített, illetve egy 
tágabb, általánosabb értelmezésével függ össze. 
 
A leszűkített értelmezéssel kapcsolatos a tudásmenedzsment korábban tárgyal 1. számú 
missziója, melyet 1.7.1. táblázatban csupán megismétlünk. 

 
1.7.1. táblázat 

 
A tudásmenedzsment 1. számú missziója 

 
Cél A tevékenység tartalma 

Mérd fel a szervezetedben rejlő 
kompetenciát! 

Újra számba vesszük a vagyonunkat. Nem 
csak a tangible vagyont, hanem a tangible 
és intangible vagyont együtt. 

Döntsd el, hogy stratégiai céljaid érdekében 
ezek közül melyek tekinthetők stratégiai 
kompetenciáknak. 

Eldöntjük, hogy kire van szükség és kire 
nincs. 

Utána ezt megfelelő programok segítségével 
gyorsan alakítsd át ügyfél, illetve szervezeti 
tőkévé. 

A tudást elterjesztjük a szervezetben, majd 
menedzselhetővé, ha lehet tulajdonolhatóvá 
tesszük, de mindenképpen törekszünk 
tudástőke befektetéseink eredményét 
kisajátítani. 

Ezt követően fogj hozzá a stratégiai 
kompetenciák fejlesztéséhez, de mindig a 
fenti folyamatba ágyazottan. 

Részben új kompetenciákat fogunk be, 
részben új kompetenciákat fejlesztünk, de 
mindig rögtön megkezdjük ezek 
elterjesztését és beépítését az intangible 
vagyonunkba. 

 
 
Leszűkített értelmezésben a tudásmenedzsment a szigetszerű tudás, a kompetencia elemek 
vállalaton belüli elterjesztésével, ügyféltőkévé és szervezeti tőkévé alakításával, valamint a 
tudástőke befektetések kockázatának csökkentésével kapcsolatos. Ezt a folyamatot a 
korábbiakban részletesen elemeztük. Itt most nem térünk ki rá újra. 
 
A másik küldetés azzal az elemzett korszakos változással függ össze, mely a tudástőke súlyának 
növekedésében jut kifejezésre. Ha a vállalatok életében a tudástőke lesz a meghatározó, akkor a 
menedzsmentnek ehhez alkalmazkodnia kell, hisz ez esetben a profit a tudástőke 
menedzsmentjéből fog származni. Ebben a szélesebb értelmezésben ragadhatjuk meg a 
tudásmenedzsment második küldetését, amely nem más, mint a tudástőke menedzsmentje. Ennek 
lényegét foglalja össze az 1.7.2. számú táblázat. 
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1.8.1. táblázat 
 

A tudásmenedzsment 2. számú missziója 
 

Cél A tevékenység tartalma 
Új alapokon vedd számba a vagyonodat! Ne 
csak a tangible vagyont, hanem a tangible 
és intangible vagyont együtt.  
Döntsd el, hogy stratégiai céljaid érdekében 
mely tangible és intangible tőkeelemet kell 
fejlesztened!  
Megfelelő programok segítségével gyorsan 
alakítsd ki a kívánatos ügyfél, szervezeti, 
illetve tudás tőkét!  

Az intangible formát öltő vállalati vagyon 
további töretlen növelése. 

Ezt követően konzisztensen fejleszd minden 
egyes tőkefajtát, de mindig a fenti 
folyamatba ágyazottan!  

 
 
 

Könnyen el tudom képzelni, hogy az IT szakemberek némileg megrónak, amiért a 
tudásmenedzsment fogalmából kiszorítottam az IT-t. Tudatosan tettem. „Vasat mindenki tud 
venni, akinek pénze van. Azt használni, már kevesebben”. Egyébként nem kiszorítani szeretném 
az IT-t a fogalomból, hanem csak a helyére tenni, döntően a szervezeti tőkébe. Az ellen viszont 
élénken hadakozom, hogy a tudásmenedzsmentet az IT kisajátítsa. Lehet, hogy ezzel az IT iparág 
nagy profitokra tesz szert, de a vállalatok egy ilyen szemlélettel csak ráfizethetnek. 
 
A menedzserek feladatait a tudásmenedzsment 2. számú missziója szerint leginkább az 1.8.1 
számú ábra érzékelteti. 
 
Először is nagyon világosan meg kell különböztetni a vállalati folyamatokat aszerint, hogy azok a 
folyamatos működést, vagy a fejlesztést szolgálják. A stratégiai tervezéssel foglalkozó irodalom 
egyik fontos vívmány annak kimutatása, hogy ahol igazán komoly eredményeket értek el, ott ezt 
a megkülönböztetést mindig következetesen megtették és karban tartották. Ez ugyanis az alapja 
annak, hogy miközben a folyamatos tevékenység hatékonyságát mindenen túl növelik, a 
fejlesztési tevékenységnek határozott stratégiai célokat és kereteket tudnak biztosítani. Ha ez a 
szétválasztás hiányzik, akkor ellenmondásos és zavaros lesz a stratégiai tevékenység is.44

 
 
 
                                                 
44 Nitin Nohira - William Joyce – Bruce Roberson: Ami valóban működik, Harvard business Manager, 2004 február 
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 következő lépés a fejlesztő tevékenységek szerepének megértése, annak világos átlátása, hogy 

 fejlesztő tevékenységek fejlesztő akciókon keresztül valósulnak meg, ahol minden akció több 

                                                

1.8.1. számú ábra 
 

A vállalati tevékenység folyamatai 
 

Közvetlen termelő
tevékenység

Fejlesztő akciók

Értékesítés
Késztermék
készletek

Termelés

Közvetlen
anyagok

készletezése

Költség
elszámolások

Eszköz
kapacitások

Folyamatos
működés

Vállalati
tevékenység

Támogató
tevékenységek

Értékesítési
támogatás

Igazgatási
támogatás

Termelés
anyagigénye

Termelés
kapacitás igénye

Beszerzés

Emberi
kapacitások

Beruházási
projektek

Költség projektek

Vállalati
tevékenység
eredménye

 
 
A
azok a vállalati folyamatokba miként ágyazódnak be. 
 
A
egymással szorosan összefüggő projekt halmaza. A hagyományos világban a projekteket döntően 
beruházási projekteknek fogták fel és a fejlesztéseket a beruházásokkal azonosították. Ez a 
hagyományos ipari korszakban megfelelt a valóságnak, hisz az emberi kapacitások fejlesztése 
döntően a vállalaton kívüli iskolarendszer dolga volt. A termelés döntően csak az eszköz 
kapacitások iránt támasztott keresletet. Emberi kapacitások iránt nem. Manapság, amikor már 
egyetlen cég sem kap készen jó szakembert, amikor az anyagi kapacitások működtetéséhez nem 
egyszer egy életen át kell a kezelőt képezni, akkor nem elég csak a projektek tangible szemlélete. 
Alaposan végig kell gondolni, hogy egy tangible eszköz kapacitás fejlesztés mekkora emberi 
kapacitás fejlesztéssel párosul.45

 
45 Idézzük fel a II. Világháború, vagy akár a vietnami háború repülőgép – pilóta dilemmáját. Az igazi stratégiai előny 
nem ott volt, akinek jobbak voltak a gépei. Az igazi kérdés az volt, hogy kinek jobbak a pilótái. Egy gép lelövése 
esetében nem a gép elvesztése volt a döntő, hanem a pilótáé. Gondoljunk csak arra, mire vállalkoztak az amerikai 
katonák, hogy a lelőtt gépek éltben maradt személyzetét kimentsék. 
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ideje. Az a munkavállaló pedig, aki rejti saját munkaidő felhasználását, gyakran nem tud 
védekezni, amikor kizsákmányoló jellegű munkaintenzitást követelnek tőle. A lényeg tehát 

 
Ez azt jelenti, hogy minden akció legalább egy tangible beruházási projekt és egy intangible 
költség projekt együttese. Függetlenül attól, hogy ezt a számvitel miként javasolja kezelni, a 
menedzsereknek nagyon oda kell figyelni az egyenrangú kezelésükre és összehangolásukra. Igaz 
az, hogy, a költségprojektek egyértelműen nem határozhatók meg, nehezebben ellenőrizhetőek és 
bizonytalan a várható hozamuk, de jelentőségükben növekvők és nélkülük a tangible projektek 
sem valósulhatnak meg hatékonyan. Ha a költségprojekteket nem dolgozzák ki megfelelően, 
akkor az emberi kapacitások elégtelen kiépítése miatt a vállalati tevékenység emberi oldalról 
egyszerűen nincs megalapozva.  
 
Manapság a vállalatok a beruházásokat a tervezés során kínosan elkülönítik. Fillérre 
számszerűsítik őket. Erre főleg adózási okokból van szükségük. Ugyanakkor a számviteli 
szabályok mechanikus alkalmazása következtében működési költségeikbe belesuvasztanak két 
jelentős tételt, a költségprojektjeiket és a beruházásaik költség ráfordításait46. Ennek 
következtében gyakran nincs pontos fogalmuk arról, hogy mekkora erőforrásokat fordítanak 
fejlesztésekre, nemhogy azt meg tudnák mondani, hogy mekkora összegeket fordítanak eszközök, 
illetve emberi kapacitások kiépítésére. El tudjuk képzelni, hogy állunk itt a stratégiai 
megalapozással. 
 
Gyakran azt hisszük, hogy ha a létszámot megadjuk, akkor már kezeltük a problémát. Ez már 
most sem igaz és a jövőben még kevésbé lesz az. A „létszám”, az ember egyre kevésbé dolgozik 
taylori értelemben, amikor egész munkaidejében ugyanazt a műveletet hajtotta végre ugyanazon 
normaidő alatt47. Az emberek egyre nagyobb részét egyre diverzifikáltabb feladatok 
végrehajtására rendeljük és így nem igaz az, hogy „egy létszám = egy feladat”. Sokkal inkább az 
az igaz, hogy „egy létszám = több feladat”. Ebben az esetben viszont a „létszám” mögött előtérbe 
kerül az adott célra végzett munkaidő. Ha az emberek munkaidejüket más és más arányban 
fordítják az egyes feladatokra, akkor nem csak az lesz fontos, hogy mit dolgoznak, hanem az is, 
hogy mennyit. Ha a munkaidő előbukkan, akkor ezt a munkabérrel már könnyű költséggé 
transzformálni. 
 
A munkaidő tételes elszámolása, az úgy nevezett „time report” kényes kérdés. A menedzserek 
félnek tőle, mint a tűztől. Akik kizsákmányoló jelleggel dolgoztatnak, azért félnek, mert a tételes 
munkaidő elszámolás megköti a kezüket. Ahol jelentős hatékonysági tartalékok vannak a 
munkafolyamatban, ott a munkavállalók a nagy ellenfelek, mert ez esetben leplezett belső 
munkanélküliségükre fény derülne. Itt a menedzserek valójában a munkavállalóktól félnek. 
Hosszú távon azonban elkerülhetetlen, hogy az idővel mindenki gazdálkodjon. Az a menedzser, 
aki munkatársai időfelhasználását nem ismeri, ráfizet. Gyakori példa, hogy egy cég drága pénzt 
fizet egy tanácsadónak, aki viszont nem tud dolgozni, mivel akit képeznie kellene, annak nincs rá 

                                                 
46 Ha céges gépkocsink Baron gyári gumiabroncsait vadonatúj Goodyear abroncsokra cseréljük, akkor valójában 
fejlesztettünk, ha úgy tetszik beruháztunk. Ugyanezt tesszük a számítógép memóriájának kibővítésénél, vagy ha a 
telefonközpont paneljeit fejlettebbre cseréljük. Ez adózási okok miatt kedvező, mert teljes egészében „költségeli” a 
kiadást, az adóalapot és így az adót csökkenti. A beruházások tényleges nagyságát viszont torzítja, mert ez a kiadás 
elmerül a működési költségek masszájába és automatikusan nem adódik hozzá a beruházási kiadásokhoz.  
47 Mint Chaplin a Modern Idők forgantyú tekerőjeként. 
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a lesz a költség projektek 
lapja. Ehhez azonban további költségek is járulnak. Legjelentősebb további tételük valószínűleg 

tározott költség projekteket aktiváljuk-e, vagy sem, nem is az elsődleges 
érdés. A fontos az, hogy ismerjük. Ezzel a fejlesztési tevékenység konzisztenssé tehető. 

sszefoglalva 

t tárgyalt átalakulásának komoly hatása van a menedzsmentre. A menedzsment 
lapfeladata továbbra is a vállalat vagyonának növelése, de ez nem korlátozódhat csak a látható 

bá” 
tegyük. 

 
• ó vagyon elemeket hozzá kell rendelni a megfelelő láthatatlan vagyonelemekhez. 

Ki kell alakítani a megfelelő csoportosításukat, ki kell nevezni felelőseiket, meg kell 

 
• ek mentén kell kialakítani.  

Tov b

                                                

megkerülhetetlen. Ahogy a tangible világban minden egyes jelentős értékű gép költséghellyé vált, 
úgy válik az intangible világban minde jelentős munkavállaló költséghellyé, akinek - akár csak a 
gép esetében – pontosan ismerni kell az idő és költség felhasználását.48

 
Az adott projekt keretében tehát az adott cél érdekében végzett munk
a
a tanácsadói és alvállalkozói költségek, a szoftverek, az irodaszerek, stb. Anyagi ráfordításaik 
sohasem lesznek annyira jellemzőek, mint a tangible projektek esetében. Ezek a költségek egy 
projekt esetében még talán nem is olyan nagyok, de több száz projekt esetében nagyon komoly 
összegekre rúghatnak. 
 
Az, hogy az így megha
k
Azonban az sem elhanyagolható, hogy ez megteremti a tudástőke alulról való számbavételének 
alapjait. Ezzel a későbbiekben még foglalkozni fogunk. 
 
 
Ö
 
A tőkeszerkeze
a
vagyonra. Az alapfeladat a teljes – látható és láthatatlan – vagyon menedzsmentjét követeli meg. 
A láthatatlan vagyon növekedése a láthatóhoz képes végtelen lehet. Fordítva ez nem igaz. Így a 
menedzsmentnek hosszú távon a láthatatlan vagyon menedzsmentjéhez kell igazodnia. Ezért 
 

•  a láthatatlan vagyont mérni kell, hogy jobban megragadhassuk, hogy „láthatób

 A láthat

határozni a hozzájuk tartozó tevékenységi köröket. 

 A vállalat fejlesztési projektjeit ezen hozzárendelés
 

áb i fejezeteink ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak részletesebben. 

 
48 Ez az elv a tipikus tudás vállalatok, a tanácsadó vállalatok gyakorlatában már megvalósult. Alkalmazása még 
ellentmondásokkal terhelt, de mindenképpen igazolta fáradságos kiépítésének költségeit és emberi terheit. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 
 
 
A fejezet tartalma 
 

2.1. A tudástőke meghatározására szolgáló módszerek 
 

A tudásvagyon megközelítő pontossággal kiszámítható, ha a teljes vagyont a 
számvitel által mért látható vagyonnal csökkentjük, majd ehhez még hozzáadjuk a 
látható vagyonon belül elszámolt immateriális javak valós értékét. A látható 
vagyon valós értékét pontosan nem ismerjük, de nagyságrendjére a számviteli 
mérésekből következtethetünk. Az igazán kemény feladat a teljes vagyon 
meghatározása. 
 
A teljes vagyon meghatározására két módszer adódik. A részvényáras módszer, 
mely a vállalat számvitel által mért saját tőkéjét a részvényesek értékítélete alapján 
átértékeli és ebből következtet a vállalat teljes piaci értékére, illetve a diszkontált 
cash flow (DCF) módszer, mely a vállalat piaci értékére a vállalat jövőbeli 
diszkontált szabad cash flowinak összegzése alapján következtet. A két 
módszernek normális esetben azonos eredményre kell vezetni. 
 
A továbbiakban a teljes vállalati vagyon, vagy más néven a cégérték 
meghatározását ismertetjük. Ezt nem csak elméletileg fejtjük ki, hanem 
megkíséreljük gyakorlati számításokkal is alátámasztani. 
 

 
2.2 A tudástőke meghatározása a RICHTER példáján 
 

2.2.1. A részvényáras módszer 
 

A részvényáras módszer alapján az üzleti érték a piaci áron értékelt saját 
tőke és a könyv szerinti idegen tőke összege. A könyv szerinti idegen tőke 
a vállalati mérlegből adott. A saját tőke piaci értékét megbecsülhetjük, ha a 
részvények darab számát megszorozzuk a részvények piaci árfolyamával. 
 
Ezeket a számításokat a RICHTER esetében elvégeztük. 
 
A RICHTER tangible tőkéjének növekedése töretlen A non-tangible, nem 
tárgyiasult tőkéje azonban jóval viharosabb változások közepette 
növekszik. Jelenlegi szintjére több jelentős válságot leküzdve jutott el. A 
RICHTER befektetéseit az 1998 évi orosz válság jelentős mértékben 
elértéktelenítette. A befektetők bizalma igazában csak 2003-ban kezd 
helyreállni. A vállalati vagyonérték nominális helyreállítása csak 2003-ban 
sikerült. Ennek tükörképeként a tudástőke 1998-ban jelentősen lecsökkent. 
Helyreállítása nem ment könnyen és még mindig tart. Egy jelentősebb 
visszaesés után 2003 egy nagyon szép növekedést hozott. Azonban az 
1997-es nagyságrendjét még nem sikerült helyreállítani. 
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2.2.2. A DCF módszer 
 

Egy befektető számára sohasem az a legfontosabb, hogy egy vállalat 
vagyonába mennyit fektettek be a múltban, hanem az, hogy ez a vállalat 
mennyit hoz neki a jövőben, ha a pénzéért ma ezt a vállalatot megveszi. 
Gondolkodása alapvetően a várható jövőre irányul és azt fürkészi, hogy a 
vállalata az elkövetkező években mennyi szabad rendelkezésű pénzt hoz, 
miután a működéséhez és az egészséges fejlődéséhez szükséges kiadásait 
teljesítette. 
 
Ennek a gondolkodásnak a centrumában tehát egy szabad rendelkezésű 
pénz, az úgy nevezett „free cash flow” áll. A szabad cash flow egyenlő a 
vállalat adózás utáni működési eredménye, plusz a pénzkiadással nem járó 
elszámolt költségek, mínusz a tevékenység folytatása során a működő 
tőkébe, a tárgyi eszközökbe, illetve egyéb eszközökbe eszközölt 
befektetések. Ez az a pénzösszeg, amelyet a vállalat a fenntartható 
működése során megtermel, amit már semmilyen jelentős kötelezettség 
nem terhel és ezáltal a további felhasználással kapcsolatos – fogyasztási, 
vagy befektetési – döntések tárgya. 
 
Hogy becsüljük meg ennek alapján a RICHTER adott évi vagyonértékét? 
 
Ekkor egy külső elemző egy adott évben támaszkodhat a RICHTER adott 
évi éves jelentésére és a rákövetkező tény évek éves jelentéseire. Így ki 
tudja számítani a RICHTER tény szabad cash flow-it minden tény évre. A 
RICHTER az adott évben annyit ért, amennyi szabad cash flow-t termelt 
az adott évben és a rákövetkező évek folyamán, de mielőtt ezeket az 
elemző összegezné, figyelembe veszi a pénz idő értékét és a szabad cash 
flow-kat diszkontálja a tárgy év jelenértéke szempontjából. Amit még meg 
kell oldania, az a maradványérték problémája. A cégérték 
meghatározásánál figyelembe veendő szabad cash flow-k sorozata ugyanis 
az utolsó tény évben nem ér véget, hanem a végtelenségig tart. A 
maradványérték nem más, mint az utolsó tény év szabad cash flow-jának 
megfelelő valorizált örökjáradék, ami egy adott diszkont rátával és 
valorizáló tényezővel meghatározható. 
 
A RICHTER esetében a DCF módszerrel hasonló vagyonértéket kaptunk, 
mint a részvényáras módszerrel. Szembetűnő különbség, hogy a DCF 
módszer kevésbé hektikus. A részvényárak alakulásában jelentkező 
„overeshooting” hatást kiküszöböli. 
 

 
2.2.3. A szabad cash flow és a tőkeszerkezet 
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A szabad cash flow meghatározó forrása az eredmény és az amortizáció. E 
két tétel a szabad cash flow-t növeli, míg a beruházások összege azt 
csökkenti. A RICHTER eredménye látványosan javult. Ezzel szemben a 
beruházásai ennél jóval mérsékeltebben nőttek. Mindezek eredőjeként a 
szabad cash flow látványosan két és félszeresére nőtt. Mindebből úgy 
tűnik, hogy a RICHTER rendkívüli mértékben megnövelte a beruházások 
hatékonyságát. Minimális beruházási növekményből maximális 
eredménynövekedést ért el és ezzel biztosította a szabad cash flow 
imponáló növekedését. Ez az értékelés azonban megmarad abban a 
hagyományos szemléletben, mi szerint a RICHTER csak egy termelő 
vállalat és az eredményét csak a befektetett tárgyiasult tőkéje termeli. 
 
Az érvényes számviteli elszámolások szerint egy költség nem képez 
eszközt. Korábban részletesen szóltunk arról, hogy ez nem így van. Ha pl. 
egy költség áldozattal egy vevő bizalmát megszerzem, akkor azzal 
gyakorlatilag egy tőkejószágra teszek szert. Növelem az ügyfél tőkémet, 
amely nekem újra és újra jövedelmet hoz. Ugyanez igaz a kutatás-
fejlesztésre is. Ha az embereim kitalálnak egy hatékony eljárást, amellyel 
jobban megszervezhetem a vállalatomat, az ugyanúgy tőke jószág lesz, 
mint egy gép beruházás: egy szervezeti tőke jószág. Stb. Mit is csinált a 
RICHTER? Visszafogta a tangible beruházásait, viszont gyors ütemben 
növelte az „intangible beruházásait”. Az értékesítési és marketing 
költségek gyorsabban nőttek, mint az eredmény. A kutatás és fejlesztés 
növekedése alig marad el ettől. Kettejük átlagos növekedési üteme így 
gyorsabb, mint az eredményé. Ha e két tényezőt és a tangible 
beruházásokat együtt nézzük, azok abszolút szintje jóval meghaladja az 
eredmény szintjét és a növekedési üteme közel azonos az eredmény 
növekedési ütemével. 

 
2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - MATÁV 
 

A MATÁV tangible tőkéjének növekedése megtorpant. Ez a megtorpanás a 
befektetők értékítéletében is jelentkezett. A MATÁV befektetéseit 1999-ig a 
befektetők bizalommal szemlélték. Ekkor a MATÁV részvényeiért lényegesen 
többet adtak, mint amit az a könyv szerinti értéken ért. 1999-et követően ez az 
értékítélet megváltozott. A befektetők ettől kezdve egyre kevésbé bíznak a 
MATÁV befektetéseiben. Ez jelenik meg abban, hogy a részvények záró 
árfolyama egyre inkább közelíti a részvények könyv szerinti értékét. Ugyanez az 
értékítélet fejeződik ki a saját tőke könyv szerinti értékének és a piaci értékének 
eltéréseiben is. Értelem szerint e két kategória értéke is közelít egymáshoz. A 
tudástőke lényegében a kettő különbsége. Mint látjuk, 1999-ig ez nőtt, utána 
nagyságrendileg lecsökkent. A részvényesek szemében tehát a MATÁV 
tudástőkéje leértékelődött. 
 
A részvényesek tudják, hogy a MATÁV eredményei mögött nagyon 
ellentmondásos a helyzet. Miközben a vállalat szabad cash flow-ja és ezzel együtt 
a részvényárfolyama betegeskedik, addig a legimpozánsabb magyar tudásvállalati 
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teljesítményt ugyancsak a MATÁV mondhatja magáénak. Ez egyik üzletágának, a 
WESTEL-nek a teljesítményében jelentkezik. A WESTEL nincs a tőzsdén. Így a 
részvényáras módszer a WESTEL esetében nem működik. A DCF módszer 
segítségével azonban a WESTEL cégértékét megbecsülhetjük. 
 
Paradox módon ez az eredmény további aggodalmat kelt. Ha a legnagyobb 
magyar tudásvállalat a MATÁV-ban van és annak tudástőkéje nagyobb, mint a 
MATÁV tudástőkéje, akkor mi van a többi területeken? 

 
 
2.4 További példák – MOL, Shell, OTP 
 

A magyar olajvállalatnak látszólag semmi köze a tudásmenedzsmenthez. Ez egy 
tangible tőke- és anyagigényes ágazat. Semmi köze a tudásvállalatokhoz. Mielőtt 
elhamarkodott kijelentéseket tennénk, nézzük meg az adatokat! A 
részvényárfolyamok a MOL esetében is lényegesen magasabbak, mint a 
részvények nettó könyv szerinti értéke. Ez az értékelés igen szoros korrelációban 
mozog a DCF alapú értékeléssel. Mindez egyáltalán nem azt bizonyítja, hogy a 
MOL nem tudás vállalat. 200 milliárdos értékével a MOL tudástőkéje igen előkelő 
helyet foglal el a magyar tudástőkén belül és ennek növelése a társaság elsőrendű 
érdeke. 
 
Míg a MOL esetében a cégértéken belül az 1000 milliárd forintos tangible tőkéhez 
úgy 200 milliárd forint tudástőke adódik hozzá, ami 20 százalék, addig a SHELL 
cégértékében a 100 millió dolláros tangible tőkéjéhez 400 millió dollár tudástőke 
képződik, ami 400 százalék. Ez jól mutatja a tudásvállalati lehetőségeket az anyag 
és tőkeigényes szektorokon belül. A SHELL esetében a 400 százalék mögött más 
tőkeelemek is találhatók, mint az eddig vizsgált esetekben. A SHELL hatalmas 
ismert, megkutatott szénhidrogén készletekkel rendelkezik, amit a számvitel nem 
enged meg elszámolni. Ennek következtében a SHELL tangible vagyona a 
SHELL tangible készletei okán jóval nagyobb, mint ami a könyveiben szerepel. A 
SHELL tényleges tudástőkéjéhez úgy juthatnánk el, ha a SHELL-nek a 
részvényárak és a DCF alapján megbecsült cégértékéből nem csak a számvitel 
által kimutatott tangible vagyont vonnánk le, hanem a számvitel szerint 
biztonságosan nem elszámolható tangible vagyont is. 
 
Óvatosan kell eljárni a bankok esetében, ahol a tőke nagyobb részt kezelt tőke. Itt 
a részvényáras módszer és a DCF módszer alapján megállapított cégértékből csak 
a saját tőkét vonjuk le és így határozzuk meg a cég tudástőkéjét. 

 
 
2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 nagyvállalat összesített mintáján 
 

A tudástőke kiszámítását elvégeztük a Figyelő által közölt TOP200 vállalatból 
arra a közel 100-ra, melynek adatait a KSH-tól sikerült megszerezni. Ezek 
árbevételben a TOP 200-nak 49 százalékát, saját tőkéjének pedig 72 százalékát 
reprezentálják. Korábban a tudástőke becslésére két módszert is bemutatunk, a 
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részvényáras módszert illetve a diszkontált cash flow (DCF) módszert. A 
részvényáras módszer nyilván csak a tőzsdei vállalatok esetében alkalmazható. 
Mivel a tőzsdén mindössze 40 vállalat részvényadatai használhatóak és közülük 
számos nincs benne a 100-as mintánkban, a részvényáras módszer használatától el 
kellet tekintenünk. A tudástőke megbecslésére így maradt a DCF módszer. 
 
Mit üzennek a számítások? Egyértelműen alátámasztják azt a korábbi állításunkat, 
miszerint a tudásvállalattá alakulás nem csak a tudásvállalatok sajátja, hanem 
minden vállalat fejlődésére jellemző folyamat. A tudástőke a vállalatok életében 
nem marginális jelenség, hanem nagyon is komoly nagyságrend. Ugyanakkor 
rámutatnak arra is, hogy ha elméletileg tiszta mérési elveket egy tökéletlen 
jövedelemelosztási rendszerben alkalmazunk, akkor tökéletlen eredményeket 
kapunk. A tudástőke mérésének feltételei egy torzult jövedelemelosztási 
rendszerben logikátlan tudástőke méréseket eredményeznek. 
 
Tudástőke méréseink ott jeleznek tudástőkét, ahol van jövedelem, ahol pedig 
jövedelem csekély mértékben, vagy egyáltalán nem keletkezik, ott a mérések 
szerint nincs érdemleges tudástőke. Jelentik-e ezek az eredmények azt, hogy ahol 
nincs mérhető tudástőke, ott valóban nincs tudás, valóban hiányzik a tudástőke, 
vagy csak azt jelzik, hogy ott nincs jövedelem? Ezek a tudástőke mérések jó tükrét 
jelentik a jövedelem keletkezés, illetve jövedelem elosztás folyamatának, de nem 
jelentenek megbízható nemzetgazdasági tudástérképet. 
 
Mi a tudástőkéje annak a vállalatnak, amelynél nem keletkezik kellő jövedelem és 
a jelenlegi jövedelemelosztási viszonyok mellett erre kilátás sincsen. A tudástőke 
a szervezetek esetében sohasem negatív. Legfeljebb néhány szűk keresztmetszet 
mérhetetlenné teszi, de az attól létezik és további feltételezések és módszerek 
alkalmazásával még mérhető is. Ehhez a tudástőkébe befektetett emberi 
beruházások elemzése jelent megfelelő kiinduló pontot és hátteret. 

 
 
2.6. A tudástőke elemekre bontása 
 

Mivel a tudástőke fejlesztése csak részenként lehetséges, nem elég csak a vállalat 
összes tudástőkéjét mérni. Annak részeit is meg kell ragadni. Ez azonban sokkal 
nehezebb, mint az egész mérése. A mérési nehézségek legfőbb oka, hogy a piaci 
visszajelzések, melyekből a tudástőke nagyságára következtetünk, a tudástőke 
egészét mérik és semmit sem mondanak annak belső összetételéről. 
 
A részek nagyságára az egyes tudástőke elemekbe befektetett pénz és idő 
nagyságából, valamint a befektetések hatékonyságából következtethetünk. Ennek 
lépései: 
 

1. A tőkefajták önálló tanulmányozása 
2. A tőkefajták közötti kívánatos kombinációk és kapcsolatok kialakítása 
3. Az egyes tőkefajták létrehozásába befektetett pénz, idő mérése. 
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4. Végül annak felmérése scorecard módszerekkel, hogy a befektetéseket 
miként értékeli a környezet, a piac? 

 
 
2.7 Gyakorlati kísérletek az immateriális vagyon és jövedelmek mérésére 
 

Az elmúlt húsz évben a kérdés kezelésében a korábban bemutatott mérési 
eljárásokon túl két rendszer mutatott fel figyelemre méltó eredményeket. Az egyik 
a tudásmenedzsment alapokon kifejlődött immateriális vagyon figyelő (IAM – 
Immaterialis Asset Monitor), a másik pedig a stratégiai teljesítménymérőszámok 
kiegyensúlyozott rendszere, a BSC (balanced scorecard). A láthatatlan tőkét és 
annak jövedelmeit mérő kísérletek közül a balanced scorecard az elterjedtebb. 
 
Egyetlen mutatószámmal a láthatatlan tőke nem mérhető kielégítően. Csak 
mutatószámok együttesével, akár a minőség. A mérés torpedó játékhoz hasonlít. 
Amikor nem tudjuk, hogy hol a csatahajó, jeleket rakunk egy négyzethálós papírra 
és a jelekből következtetünk a csatahajó elhelyezkedésére, alakjára, nagyságára. 
Az nyer, aki a legkevesebb jelből legjobban következtet a láthatatlan csatahajó 
helyzetére. Az említett mérési rendszerek olyan mutatószám együttesek, 
melyekkel az intangible tőkeelemek nagyságát, hatékonyságát és a köztük 
értelmezett változásokat figyeljük, mérjük. 
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2.1. A tudástőke meghatározására szolgáló módszerek 
 
Korábbi elméleti megfontolásainkból természetesen adódnak azok a módszerek, melyek a 
tudástőke meghatározására szolgálnak. Ezeket a 2.1.1. számú táblázat foglalja össze. 
 

2.1.1. számú táblázat 

A tudástőke/tudásvagyon meghatározása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezek szerint az 1.3.1 számú ábrával összhangban a 

Vállalati vagyonértékelés alapján. 

Valós könyv szerinti érték/látható vagyon meghatározása 

A jövőbeli diszkontált cash flow-k módszerével (DCF) 

Üzleti érték/cégérték/teljes vállalati vagyon meghatározása 
Részvényárfolyamok alapján 

A közzétett könyv szerinti adatok alapján 

Tudásvagyon = Teljes vagyon – (Látható vagyon - látható vagyonon belül 
elszámolt immateriális javak valós értéke) 

Tudástőke = Üzleti érték – (Valós könyv szerinti érték - Könyvekben 
elszámolt immateriális javak valós értéke) 

Tudástőke/tudásvagyon 

 
Tudásvagyon = Teljes vagyon – (Látható vagyon - látható vagyonon belül elszámolt immateriális 

javak valós értéke) 
 
Ha egy vállalat jelen van a tőzsdén, a tudástőke meghatározására két becslő módszer kínálkozik: 
 

1. A részvényáras módszer, mely a vállalat saját tőkéjét a részvényesek értékítélete alapján 
átértékeli és ennek alapján következtet a vállalat teljes piaci értékére, majd abból levonja 
a vállalat könyv szerinti értékének elszámolt immateriális eszközökkel csökkentett részét 
és így becsli a tudástőkét. 

 
2. A DCF módszer, mely jövőbeli diszkontált szabad cash flow-k összegzése alapján 

következtet a vállalat piaci értékére, majd abból levonja a vállalat könyv szerinti 
értékének elszámolt immateriális eszközökkel csökkentett részét és így becsli a vállalat 
tudástőkéjét. 
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Az egyik egy külső értékítéletre alapoz, míg a másik egy belső mérést jelent, amely így egyben a 
menedzselhetőség alapjait is megteremti. A két módszernek normális esetben azonos eredményre 
kell vezetni. Ez volt az 70-es évek egyik nagy felfedezése, amikor is a részvénypiaci elemzők 
kimutatták, hogy a részvényárfolyamok nem a Price/Earnings, meg a hasonló mérőszámokkal 
korrelálnak, hanem a diszkontált szabad cash flow várakozásokkal.1 Ha a két módszer eltérő 
vállalati érték becslést eredményez, akkor az eltérés mögött nagy valószínűséggel a vállalati 
mérések, vagy a vállalati működés belső problémái húzódnak meg. 
 
Itt minden bizonnyal felvetődik az a kérdés, hogy a vállalatok könyv szerinti adatai pontosak-e és 
hogy ezeket lehet-e a számításoknál alkalmazni. Nos, nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem 
pontosak. Ennek okait elemzi a 2.1.2 számú táblázat. 

2.1.2. számú táblázat 

A mérlegen kívüli tételek kategóriái
Juhász Péter Phd dolgozata alapján

Mérleg

Könyv szerinti érték

Kimutatott eszközök pótlási értéke Ha „lemásolva” az értékelendő céget azonos tevékenységet 
végző vállalatot akarnánk létrehozni, a mérlegben 
feltüntetett eszközök megszerzése többe kerülne, mint 
nyilvántartási értékük.

Valamennyi vállalati eszköz fair értéke Vannak eszközök, amelyek nem 
szerepelnek a számviteli 

kimutatásokban.

A vállalat értéke

A kutatások tárgyát képező kvázi 
eszközök

Részvényesi tapasztalat, miszerint gyakran a 
pénzügyileg rosszil teljesítő vállalatok részvényeinek 

piaci árfolyama is meghaladja a részvények nettó 
könyv szerinti értékét

A könyv szerinti érték használata túlbecsli a tudástőkét

 
Az ábra kialakításánál Juhász Péter már idézett PhD értekezésére hivatkoztunk, melyben a 
vizsgált kérdés szempontjából különlegesen tanulságosak a 34-35. oldalak, ahol a szerző bőséges 
szakirodalmat feldolgozva ismerteti a mérleg könyv szerinti értékének, a kimutatott eszközök 
pótlási értékének és a vállalati eszközök fair értékének a fogalmát, valamint az ezen kategóriák 
között fennálló nagyságrendi viszonyokat. Ezek abban a sorrendben nőnek, ahogy felsoroltuk 
őket. Legkisebb tehát a könyv szerinti érték. Ennél nagyobb a kimutatott eszközök pótlási értéke 
és ennél is nagyobb a vállalati eszközök fair értéke.2

 
1 Erről részletesebben lásd: Tom Copeland – Tim Koller – Jack Murrin: Vállaltértékelés című könyvét (Panem – 
John Wley & Sons, 1999). Valójában az egész könyv erről szól, de a kérdéses problematika legtömörebben a 112-
124. oldalakon található meg „A pénz a király” című rész „Vajon naiv-e a tőkepiac” című alfejezetében. 
2 Lásd Juhász Péter, Az üzleti és könyv szerinti érték eltérésének magyarázata – Vállalatok mérlegen kívüli 
tételeinek értékelési problémái. Doktor (PhD) tézis tervezet. BKÁE, 2003 június, „A könyv szerinti és az üzleti érték 
eltérésének okai” című fejezet, 18-35. oldal. 

 61



2. fejezet: A tudástőke mérése 2.1. A tudástőke meghatározására szolgáló 
módszerek 

 

                                                

 
A 2.1.1. számú táblázat hangsúlyosan említi hogy az általunk vázolt módszer csak akkor vezet 
pontosabb eredményre, ha annak alkalmazását megelőzi egy alapos vállalatértékelés, melynek 
keretében a könyv szerinti értéket pontosítják.. Ez azonban nem olcsó dolog és ha nem áll 
rendelkezésre, akkor csak a könyv szerinti adatok használhatóak. Később látni fogjuk, hogy a 
mindenkori könyv szerinti adatokkal is nagyon sok hasznos ismerethez juthatunk és kár lenne 
nem számolni velük. Juhász Péter már említett dolgozata azonban világossá teszi számunkra, 
hogy a könyv szerinti adatok alkalmazása túlbecsli a tudástőkét, mivel a korrigálatlan könyv 
szerinti adatok az eszközök értékét lefelé torzítják. 
 
Mindezt alátámasztja számos részvénypiaci megfigyelő tapasztalata is, akik észrevették, hogy a 
részvényárfolyamok többnyire akkor is meghaladják a vállalati eszközök könyv szerinti értékét, 
ha a vállalat nem valami fényesen teljesít. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a 
részvényárfolyam sokkal inkább a vállalat valós értékéhez közelít, mintsem a könyvekben 
kimutatott értékekhez, ami viszont a számvitel óvatossági elvei miatt többnyire alulbecsült. 
 
A továbbiakban a cégérték, vagy más néven a teljes vállalati vagyon meghatározását ismertetjük. 
Ezt nem csak elméletileg fejtjük ki, hanem megkíséreljük gyakorlati számításokkal is 
alátámasztani. A gyakorlati számítások adatigényét alapvetően a tőzsdei vállalatok honlapjairól 
vettük. Mivel a tőzsdei vállalatok száma nem nagy és az igazán használható adatokkal rendelkező 
tőzsdei vállalatok száma még ennél is kevesebb - kb. negyven -, ezért itt a magyar vállalatok 
tudástőkéjéről csak egy reprezentatív képet fogunk bemutatni, amely néhány jól ismert 
nagyvállalatra vonatkozik. Ez így sokkal hasznosabb, mint egy meddő kísérlet valamilyen 
tökéletlen teljesség megragadására. 
 
A tőzsdei adatok lehetővé teszik mindkét említett módszer alkalmazását és egyben annak 
tesztelését, hogy a két módszer mikor vezet azonos eredményre, és ha nem, akkor annak mik az 
okai. Ez egyben lehetőséget teremt azon vállalatok tudástőkéjének megbecslésére, amelyek 
jelenleg nincsenek a tőzsdén, hisz a fent említett két módszer közül a DCF módszer nem igényel 
speciális tőzsdei adatot. 
 
A két módszert először a RICHTER példáján fejtjük ki, mely egy kivételesen pozitív, jól 
használható esettanulmányt jelent. Később a RICHTER példa kapcsán levont következtetéseinket 
olyan vállalatok adatainak elemzésével árnyaljuk, mint a MATÁV, a MOL, a SHELL és az OTP. 
Abban bízunk, hogy ez a megközelítés a tanulmánynak jól használható, gyakorlatias jelleget 
kölcsönöz. Persze jó lenne ezeket a számításokat jóval szélesebb vállalati körre is kiterjeszteni. 
Ezt megkíséreltem, de ennek kapcsán olyan halmazati problémák bukkantak fel, ami miatt erre 
egy egy személyes magánvállalkozás keretei között nem látok lehetőséget.3

 
3 Csak jelzem, hogy törvényesség ide, törvényesség oda, mindig az erősebb kutya boldogul. Ma Magyarországon jó 
néhány nagy tőkeerejű vállalat megteheti, hogy fittyet hányva az érvényes törvényekre, nem ad adatot. Később majd 
látni fogjuk, hogy a KSH a TOP 200 vállalat közül mindössze 100 vállalattól tudta beszerezni az alapadatokat. Ilyen 
okok miatt ma reménytelen egy olyan vállalkozás, mely a vállalatokat a teljes körűség alapján kívánja elemezni. 
Vannak hírek arról, hogy ezt többen megkísérelték, illetve hogy ezt néhányan megvalósították. Amikor ezeknek 
utána jár az ember, a kompromisszumoknak és a becsléseknek olyan hadával találkozik, amely nyugodtan megtölthet 
egy másik PhD disszertációt. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.1 A részvényáras módszer
 

 
2.2 A tudástőke meghatározása a RICHTER példáján 
 
 
2.2.1. A részvényáras módszer 
 
A részvényáras módszer lényegét a 2.2.1.1 számú ábra foglalja össze. 
 
 

2.2.1.1. számú ábra 
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Az üzleti érték becslése részvényárfolyam alapján

Az üzleti érték a piaci áron értékelt saját tőke és a könyv szerinti 
idegen tőke összege
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Részvények könyv szerinti értéke
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Prémium faktor
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Részvények 
piaci árfolyama x=
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Részvények könyv szerinti értéke =
Könyv szerinti saját tőke / részvények 
darab száma

Névérték

 
A részvényáras módszer alapján az üzleti érték a piaci áron értékelt saját tőke és a könyv szerinti 
idegen tőke összege. Ebből a könyv szerinti idegen tőke a vállalati mérlegből adott. A feladat 
tehát a saját tőke piaci értékének a meghatározása. 
 
A saját tőke piaci értékét megkapjuk, ha a részvények darab számát megszorozzuk a részvények 
piaci árfolyamával. Ez egyenértékű azzal, mintha a saját tőke könyv szerinti értékét 
megemelnénk annyival, amennyivel a részvények piaci árfolyama meghaladja a részvények 
könyv szerinti értékét. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.1 A részvényáras módszer
 

Ez az algoritmus több leegyszerűsítő feltevésre épül, melyek valóságtartalmán el kell 
gondolkodni. Nem valószínű, hogy ha a RICHTER összes részvényét eladnák, akkor ugyanannyi 
lenne az árfolyama, mint a valóságban. Az átértékelésnél lehetne számolni ennek hatásával. Az 
idegen tőkét is lehet finomabban, például a rövid lejáratú kötelezettségek nélkül értelmezni. Az 
átértékelés hatásán, irányán azonban mindez nem változtatna. Csak a nagyságrendek 
finomodnának. Ezért megmaradtunk az algoritmus egyszerűbb értelmezése mellett.  
 
Ezeket a számításokat a RICHTER esetében elvégeztük. Választásunk azért esett a RICHTER-re, 
mert ennek a vállalatnak a honlapján találtuk a tudástőke elemzések szempontjából leggazdagabb 
és legtanulságosabb adatbázist.  
 
Az eredményeket a 2.2.1.1. számú táblázat és a 2.2.1.2. számú ábra csoport tartalmazza: 
 
 

2.2.1.1. számú táblázat 
 

A RICHTER tudástőkéjének meghatározása a részvényáras módszerrel 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eszközök 
könyv szerinti 
é rtéke  (MFt.)

Sa já t tőke  
könyv szerinti 
é rtéke  (MFt.)

Idegen tőke  
könyv szerinti 
é rtéke  (MFt.)

Részvények 
névértéke  (Ft.)

Részvények 
száma  (Ezer 

db.)

Részvények 
könyv szerinti 

é rtéke  
(Ft/da rab)

Részvények 
záró á rfolyama 

(Ft/da rab)

Sajá t tőke  
piaci é rtéke  

részvény árak 
a lapján 

s zámítva  
(MFt.)

Eszközök piaci 
é rtéke  

részvény árak 
a lapján 

s zámítva  
(MFt.)

Tudás  tőke  
részvény árak 

a lapján 
s zámítva  

(MFt.)

12/31/1997 76,589 64,103 12,486 1,000 18,637 3,439 23,195 432,296 444,782 368,193
12/31/1998 88,199 82,099 6,100 1,000 18,637 4,405 9,175 170,999 177,099 88,900
12/31/1999 105,215 90,491 14,724 1,000 18,637 4,855 16,600 309,382 324,106 218,891
12/31/2000 120,283 105,643 14,640 1,000 18,637 5,668 16,670 310,687 325,327 205,044
12/31/2001 142,300 125,842 16,458 1,000 18,637 6,752 15,050 280,494 296,952 154,652
12/31/2002 167,256 154,922 12,334 1,000 18,637 8,312 14,850 276,767 289,101 121,845
12/31/2003 191,800 173,106 18,694 1,000 18,637 9,288 24,342 453,674 472,368 280,568

 (5x7)/1000  3+8  9-1Input Input  1000x(2/5) Input

Mérés  
időpontja

Input Input  1-2

 
 

2.2.1.2. számú ábracsoport 
Az 1. számú táblázat eredményeinek grafikus ábrázolása 

 
a. ábra       b. ábra 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.1 A részvényáras módszer
 

2.2.1.2. számú ábracsoport (folytatás) 
 

c. ábra       d. ábra 
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Ezen számítások üzeneteit a következőképpen foglalhatjuk össze. 
 

• A RICHTER tangible tőkéjének növekedése töretlen (a. ábra). Eladósodása nem 
számottevő. A non-tangible, nem tárgyiasult tőkéje azonban jóval viharosabb változások 
közepette növekszik. Jelenlegi szintjére több jelentős válságot leküzdve jutott el. 

 
• A befektetők értékítéletét a piros, a részvények záró árfolyamát jelző vonal mutatja. (b. 

ábra). A részvényértéket, az egy részvényre jutó könyv szerinti saját tőkét, a zöld vonal 
fejezi ki ugyanezen az ábrán. A RICHTER befektetéseit az 1998 évi orosz válság jelentős 
mértékben elértéktelenítette. A befektetők bizalma igazában csak 2003-ban kezd 
helyreállni. A vállalati vagyonérték nominális helyreállítása csak 2003-ban sikerült (c. 
ábra).4 

 
• Az értékítélet ugyanezen hullámzása fejeződik ki a saját tőke könyv szerinti értékének és 

a piaci értékének eltéréseiben is (c. ábra). A két kategória értéke a vállalati tudás tőke 
leértékelődése következtében előbb közelített egymáshoz, majd a részvényesek 
bizalmának helyreállítása után a kettőjük közötti olló újra kinyílt. 

 
• A tudástőke lényegében a kettő különbsége (d. ábra). Mint látjuk, 1998-ban ez jelentősen 

lecsökkent. Helyreállítása nem ment könnyen és még mindig tart. Egy jelentősebb 
visszaesés után 2003 egy nagyon szép növekedést hozott. Azonban az 1997-es 
nagyságrendjét még nem sikerült helyreállítani. 

 

                                                 
4 Még nincsenek birtokomban az eves jelentés adatai. A 2003-as évet az I-III negyedéves jelentés alapján becsültem. 
A stok-okat egy az egyben átvettem, a flow-kat felszoroztam 4/3-dal. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.2 A DCF módszer
 

 
2.2.2. A DCF módszer 
 
Egy befektető számára sohasem az a legfontosabb, hogy egy vállalat vagyonába mennyit 
fektettek be a múltban, hanem az, hogy ez a vállalat mennyit hoz neki a jövőben, ha a pénzéért 
ma ezt a vállalatot megveszi. Gondolkodása tehát alapvetően a várható jövőre irányul és azt 
fürkészi, hogy a vállalata az elkövetkező években, miután minden működéséhez és egészséges 
fejlődéséhez szükséges kiadását teljesítette, mekkora pénzösszeget bocsát a rendelkezésére, 
amelyről szabadon dönthet: feléli annak veszélye nélkül, hogy korábbi befektetései veszélybe 
kerülnének, vagy további befektetésekbe kezd, melyek ugyancsak nem veszélyeztetik a korábbi 
befektetéseket. 
 
Ennek a gondolkodásnak a centrumában tehát egy szabad rendelkezésű pénz, az úgy nevezett 
„free cash flow” áll. A DCF módszer a vállalat értékét ebből az összegből vezeti le. Ezért a DCF 
módszer leírását a szabad cash flow definíciójával kell kezdenünk.  
 
„A szabad cash flow egyenlő a vállalat adózás utáni működési eredménye, plusz a pénzkiadással 
nem járó elszámolt költségek, mínusz a tevékenység folytatása során a működő tőkébe, a tárgyi 
eszközökbe, illetve egyéb eszközökbe eszközölt befektetések.”5 Ez az a pénzösszeg, amelyet a 
vállalat a fenntartható működése során megtermel, amit már semmilyen jelentős kötelezettség 
nem terhel és ezáltal a további felhasználással kapcsolatos – fogyasztási, vagy befektetési – 
döntések tárgya. 
 
Ezen Copeland – Koller – Murrin szabály alapján alakítottuk ki a saját hüvelykujj szabályunkra 
épülő szabad cash flow algoritmusunkat, mely a magyar viszonyok között is jól alkalmazható: 
 
 

Szabad cash flow = Adózás előtti eredmény + Amortizáció – beruházások 
 
 
Ezen pénzösszeg levezetése során látjuk 
 

• a gazdálkodás eredményét, ami minden további felhasználási döntés forrása, 
 

• azt a pénzt, amelyet a pótlásra félretettünk, függetlenül attól, hogy költségként 
elszámoltuk és 

 
• azokat a kiadásokat, melyeket a tevékenység megújított folytatása érdekében kellett 

felhasználnunk. 
 
Erről az összegről már szabadon dönthetünk: befektetjük, vagy externáliákra fordítjuk (osztalékot 
fizetünk belőle). A szabad cash flow pontos meghatározásának képlete ennél valamivel 

                                                 
5 Lásd Copeland – Koller – Murrin: Vállalatértékelés, 168 oldal. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.2 A DCF módszer
 

bonyolultabb6. Mi itt megmaradunk a hüvelykujj szabály szintjén. Gondolatmenetünk jelenleg 
ennél többet nem igényel. 
 
Ha a szabad cash flow meghatározásának ezt a képletét elfogadjuk, akkor alkalmazhatjuk azt az 
eljárást, melyet a 2.2.2.1. számú ábra vázol fel. 
 

2.2.2.1. számú ábra 
 

Boda & Associates

Az üzleti érték becslése DCF alapú 
átértékeléssel
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Tényadatok alapján Maradványérték becsléssel

Az üzleti érték a jövőbeli diszkontált szabad cash flow-k összege
Becsült szabad cash flow = Adózás előtti eredmény + Amortizáció - Beruházások
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6 Ezzel kapcsolatban további megfontolásokat találhatunk a már idézett vállaltértékelés könyvben, valamint Boda 
György, Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek tervezése c. munkájának 63-74. oldalán (Budapest, KJK Kerszöv, 
2001). 
 
A Copeland könyv 168. oldalán található az a példa, mely az általunk használt DCF alapú becslő algoritmus 
kialakításának mintájául szolgált (A Hershey Élelmiszeripari vállalat vagyonértékének becslése). 
 
A 169. oldalon a megtaláljuk a szabad cash flow részletes, pontosabb algoritmusát (ezzel kapcsolatban lásd az 5.2. 
táblázat „Működési szabad cash flow” sorát. Ez az a sor, amelynek adatai aztán bekerülnek a 168. oldalon található 
minta algoritmusba. 
 
Ha valaki az 5.2. táblázat részletesebb algoritmusa szerint akar dolgozni, akkor azok az adatok, amelyek a működési 
szabad cash flow sort érdemben meghatározzák, a következők: 

 + EBIT, a kamat és adófizetés előtti nyereség,  
  - készpénzes adófizetés az EBIT után,  
 + amortizáció,  
+/-működő tőke állományváltozása,  
  - beruházási kiadások  
+/-egyéb eszközök állományváltozása. 

Saját hüvelykujj szabályunk ennek a leegyszerűsítéséből született. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.2 A DCF módszer
 

 
Becsüljük meg a RICHTER 1997 évi vagyonértékét ma, 2004 januárjában.  
 
Ekkor egy külső elemző támaszkodhat a RICHTER éves tény jelentéseire 1997-től 2003-ig 
bezárólag. Így ki tudja számítani a RICHTER tény szabad cash flow-it 1997 től 2003-ig minden 
egyes évre. Ezt jelenítik meg az ábrán a ferdén satírozott téglalapok. Az ábrán azt is látni, hogy 
hüvelykujj szabályunk szerint ezek miként alakulnak ki az x tengely feletti világos zöld (adózás 
előtti) eredményből, a sötét amortizációból és az x tengely alatti beruházásokból. 
 
A RICHTER nekünk 1997-ben annyit ért, amennyi szabad cash flow-t termelt a rákövetkező 
évek folyamán, de mielőtt ezeket összegeznénk, figyelembe vesszük a pénz idő értékét és a 
szabad cash flow-kat diszkontáljuk az 1997-es év jelenértéke szempontjából. Az 1997-es 
cégérték szempontjából legfontosabb az 1997-es év szabad cash flow-ja. A 2003-as szabad cash 
flow az 1997-es év szempontjából már csak alig ér többet a 2003-as tényleges érték felénél. 
Ezeket a diszkontált értékeket jelenítik meg a piros téglalapok. 
 
Amit még meg kell oldanunk, az a maradványérték problémája. Az 1997-es cégérték 
meghatározásánál figyelembe veendő szabad cash flow-k sorozata ugyanis 2003-ban nem ér 
véget, hanem a végtelenségig tart. Ennek a végtelenségig tartó sorozatnak kell meghatározni a 
2003 utáni tagját, az úgy nevezett maradvány értékét és természetesen azt is diszkontálni kell. 
 
Azt hihetnők, hogy ez a végtelenségig tartó sorozat végtelen nagy érték. Nominálisan igen, de az 
1997-es év szempontjából nem, mert a diszkont tényező ezeket elértékteleníti. Így a 
maradványérték meghatározható. Az nem más, mint az utolsó év szabad cash flow-jának 
megfelelő valorizált örökjáradék éves értékeinek diszkontált összege. Ezt érzékelteti az 2.2.2.2. 
számú ábra. 

2.2.2.2. számú ábra 
 

Boda & Associates
A maradványérték az utolsó év szabad cash flow-jának megfelelő valorizált 

örökjáradék éves értékeinek diszkontált összege
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.2 A DCF módszer
 

 
Az ábrán 100 évre kiszámítottuk a 2003 után várható szabad cash flow-k nominális értékét 
(sraffozott hisztogramok). Ezek alatt látszik a diszkontált szabad cash flow-k sorozata (piros 
hisztogramok) és erről már belátható, hogy ez egy konstans értékhez tart.7
 
A 2.2.2.1. számú táblázatban ezeket a számításokat részletesen közöljük. A számítások során egy 
10 százalékos diszkont rátát használtunk. Az örökjáradék növekedési ütem közel 5 % volt. A 
maradványérték meghatározásának képlete8: 
 
 

Utolsó év szabad cash flow-ja Maradványérték = Diszkont ráta – Örökjáradék növekedési rátája 
 
 

2.2.2.1. számú táblázat 
 

A DCF alapú vállalatérték becslések összefoglalása 
 

 
 

 DCF alapú üzleti érték becsléseket már a korábbi, részvényár alapú üzleti érték becslésekkel 
gyütt mutatja be a 2.2.2.3. számú ábra.  

 
Amint látható, a k ságrendet jelez. A
részvényárfolyam alapú üzleti érték becslés 

                                                

Adózás  
e lőtti 

e redmén
y

Amorti-
záció

Bruttó 
cash 
flow

Beruhá-
zások FCF Diszkont 

tényező
FCF je len-

értéke
Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

CHTERI R
Diszkont rá ta 11%

17,287 4,047 21,334 14,736 6,598 0.8147 5,375 0.9026 5,955

300,082 325,394 351,203 369,461 387,438
324,106 325,327 296,952 472,368 280,568

Elté rés  millió forintban -183,589 99,716 -24,024 67 54,250 -102,907 106,871
Elté rés  %-ban 41% 56% 7% 0% 18% 22% 38%

20032000 2001 20021999

Év

Szabad cash flow számítások 1997 1998

Örökjáradék növekedés i rá tá ja 4.6%

1993
1994
1995 4,989
1996 6,659
1997 18,655 3,372 22,027 9,469 12,558 0.9026 11,335
1998
1999 17,816 4,856 22,672 15,608 7,064 0.7354 5,195 0.8147 5,755 0.9026 6,376
2000 20,642 6,022 26,664 17,366 9,298 0.6638 6,172 0.7354 6,838 0.8147 7,575 0.9026 8,393
2001 26,420 8,147 34,567 14,934 19,633 0.5991 11,763 0.6638 13,032 0.7354 14,438 0.8147 15,995 0.9026 17,721
2002 29,710 9,592 39,302 17,419 21,883 0.5408 11,834 0.5991 13,111 0.6638 14,525 0.7354 16,092 0.8147 17,828 0.9026 19,752
2003 34,771 10,660 45,431 20,449 24,981 0.4881 12,194 0.5408 13,510 0.5991 14,967 0.6638 16,582 0.7354 18,371 0.8147 20,353 0.9026 22,549

Maradvány érték 404,257 0.4881 197,326 0.5408 218,615 0.5991 242,201 0.6638 268,332 0.7354 297,282 0.8147 329,356 0.9026 364,890
DCF a lapján számított üzle ti é rték 261,193 276,815

iaci részvény árak a lapján számított üzle ti é rték 444,782 177,099P

 
A
e

ét üzleti érték becslés tendenciájában azonos nagy
jellegzetesen egy úgy nevezett „overshooting” 

 

 
7 Természetesen a legmeggyőzőbb bizonyításokat a matematikusok szolgáltatják. Grafikus erőfeszítéseinket azoknak 
szántuk, akik a problémát egy átlagos matematikusi végzettséggel szemlélik és ők vannak többségben. 
8 Ezen tényezők mindegyikéről külön-külön lehet egy Phd. Értekezést írni. Mi itt nagyon pragmatikus módszerekkel 
dolgoztunk. Kipróbáltuk Copeland Hershey algoritmusát egy tucat magyar vállalatra és ezek egy 10 százalékos 
diszkontráta és egy közel 5 százalékos örökjáradék növekedési ráta mellett összejöttek a részvényár alapú becslések 
eredményeivel. Természetesen részletesebb vizsgálatok esetén ezen elemek mindegyikét finomítani kell. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.2 A DCF módszer
 

effektussal becsli a vállalat értékét. Gyorsan kileng, elmozdulása szélsőséges. A DCF sokkal 

zásaikat leginkább megvalósulni látják. Ez a menedzsment 
ő érdekeivel is megegyezik. A menedzserek számára a legfontosabb a 

növelése, az pedig akkor nő a leginkább, ha a további növekedés forrása, a szabad cash flow 
m  
g

ezni. 
 

stabilabb méréseket eredményez. 
 

2.2.2.3. számú ábra 
 

A RICHTER tudástőkéjének megbecslése a részvényár és a DCF alapú mérések alapján 
 

 
 
A két számítás eredményének hasonló trendje nem véletlen. A befektetők nyilván oda voksolnak, 
hol a szabad cash flow várakoa

alapvet vállalat értékének a 

aximális mértékben nő. Mivel e két legfontosabb stakeholder számára a szabad cash flow az
yik központi kategória, a továbbiakban a szabad cash flow keletkezését fogjuk behatóbban e

elem
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.3 A szabad cash flow és a tőkeszerkezet
 

 
2.2.3  A szabad cash flow és a tőkeszerkezet 
 
A szabad cash flow növekedését elemzi a 2.2.3.1. számú ábra. 
 

2.2.3.1. számú ábra 
 

A szabad cash flow alakulására ható tényezők 
 

 
 
A szabad cash flow meghatározó forrása az eredmény és az amortizáció. E két tétel a szabad cash 
flow-t növeli, míg a beruházások összege azt csökkenti. A 2.2.3.1. számú ábrán jól látható, hogy 
a RICHTER eredménye látványosan javult; 17 milliárdról 34 milliárdra, azaz közel a kétszeresére 
nőtt (14 százalékos átlagos évi növekedési ütem). Ezzel szemben a beruházásai ennél jóval 
mérsékeltebben nőttek. Lényegében benne maradtak a 15-20 milliárdos tartományban (6 
százalékos átlagos évi növekedési ütem). Az amortizáció nagyságrendje ennél jóval kisebb, de a 
korábbi beruházások eredményeként az is gyorsabban nőtt, mint a beruházások összege (17 
százalékos átlagos évi növekedési ütem). Mindezek eredőjeként a szabad cash flow látványosan 
két és félszeresére nőtt (29 százalékos átlagos évi növekedési ütem). 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.3 A szabad cash flow és a tőkeszerkezet
 

Ezt grafikusan is ábrázoltuk. Az eredmény burkoló vonala jóval meredekebb, mint a 

kben megnövelte a beruházások 
atékonyságát. Minimális beruházási növekményből maximális eredménynövekedést ért el és 

ezzel biztosította a szabad cash flow imponáló növekedését. Ez az értékelés 
bban a hagyományos szemléletben, mi szerint a RICHTER csak egy termelő vállalat és az 

eredményét csak a befek
 

indaddig tőkeként funkcionál, amíg le nem amortizálódik. 

                                              

beruházásoké9. 
 
Mindebből úgy tűnik, hogy a RICHTER rendkívüli mérté
h

azonban megmarad 
a

tetett tárgyiasult tőkéje termeli. 

Ezen a ponton vissza kell utalnunk az 1.3.1. számú ábrára. A beruházások azon csak a tárgyi 
eszközöket növelik, melyek a vonal feletti, látható vagyon részét képezik. Így a beruházási 
növekedés alacsony üteme találkozik a kiinduló hipotézisünkkel, miszerint az átalakult 
tőkeszerkezetű RICHTER esetében nem a látható, hanem a láthatatlan vagyon a meghatározó. 
Legalább is a beruházások alacsony növekedési üteme ennek nem mond ellent. 
 
A hipotézisünk igazolása azonban még hátra van. A bizonyításhoz még be kell látnunk, hogy a 
RICHTER befektetései zömmel nem a látható, hanem a láthatatlan vagyont növelik. Ennek 
érdekében ábrázoltunk a 2.2.3.1. számú ábrán további idősorokat. 
 
Az értékesítési és marketing költségek gyorsabban nőttek, mint az eredmény (19 százalékos 
átlagos évi növekedési ütem). A kutatás és fejlesztés növekedése alig marad el ettől (16 
százalékos átlagos évi növekedési ütem). Kettejük átlagos növekedési üteme így gyorsabb, mint 
az eredményé (18 százalékos átlagos évi növekedési ütem). 
 
Az érvényes számviteli elszámolások szerint egy költség nem képez eszközt. Korábban 
részletesen szóltunk arról, hogy ez nem így van. Ha pl. egy költség áldozattal egy vevő bizalmát 
megszerzem, akkor azzal gyakorlatilag egy tőkejószágra teszek szert. Növelem az ügyfél 
tőkémet, amely nekem újra és újra jövedelmet hoz. Ugyanez igaz a kutatás-fejlesztésre is. Ha az 
embereim kitalálnak egy hatékony eljárást, amellyel jobban megszervezhetem a vállalatomat, az 
ugyanúgy tőke jószág lesz, mint egy gép beruházás: egy szervezeti tőke jószág. A 2.2.3.1. számú 
ábrán nem szerepelnek a kompetenciát növelő képzési költségek. Azok benne vannak az 
adminisztratív költségek masszájában és nem tudtuk őket onnan kiemelni. De ezekre is igaz, 
hogy felhasználásuk nem marad tartós tőke létrehozása nélkül. Kompetenciát teremt, amely 
m
 
Mit is csinált a RICHTER? Visszafogta a tangible beruházásait, viszont gyors ütemben növelte az 
„intangible beruházásait”. Ha a tangible és az intangible beruházásokat együtt nézzük, azok 
abszolút szintje jóval meghaladja az eredmény szintjét és a növekedési üteme közel azonos az 
eredmény növekedési ütemével (12 százalékos átlagos évi növekedési ütem). 
 
Ezt fejezi ki a 2.2.3.1. sz. ábrán az, hogy a legfelső zöld vonal meredeksége inkább az eredmény 
meredekségéhez hasonlít, mintsem a beruházásokéhoz. 
 

   
9 Itt senki se gondoljon egy bonyolult illesztési módszertanra. Az egyeneseket szabad kézzel fektettem rá a 
kiválasztott idősort ábrázoló oszlopok tetejére. BGY 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.2.3 A szabad cash flow és a tőkeszerkezet
 

Ezzel a hipotézisünket erősíteni tudtuk10. A RICHTER valóban tudásvállalattá vált, hisz 
befektetéseinek zöme a tudástőkébe megy. Míg 1999-ben a beruházások a „Beruházások + 

arketing költségek + Kutatás-Fejlesztés” aggregátum 54 %-át tették ki, addig 2003-ban már 

2.2.3.2. számú ábra 

                                                

M
csak a 40 százalékát. 
 
Ezt tükrözi a RICHTER tőkekoefficiense – adózás előtti eredmény az eszközök százalékában –  
is (2.2.3.2. számú ábra). 
 

 

15%
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Könyv szerinti érték  alapján számolt tőke-koefficiens

Részvény alapú piaci érték  alapján számolt tőke-koefficiens

DCF alapú piaci érték  alapján számolt tőke-koefficiens

 
 
A termelő vállalati szemléletet tükröző közel 20 százalékos tőkemegtérülés csak 6-9 százalék, ha 
úgy számolunk, hogy a tudásvállalattá alakult RICHTER esetében valójában nem csak a tangible, 
hanem a tangible és intangible tőke együtt dolgozik. 
 
 

 
10 A hipotézis tételes igazolásához további számításokra lenne szükség, amihez nem elegendő a honlap nyilvános 
adatbázisa. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 
 
2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - MATÁV 
 

kárcsak a RICHTER
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 esetében, először bemutatjuk a MATÁV tudástőkéjének megbecslését a 

2.3.1. számú táblázat 
A MATÁV tudástőkéjének meghatározása a részvényáras mód

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. számú ábra 
 

Az 1. sz

A
részvényáras módszer alapján. 
 

szerrel 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8

egen tőke  
könyv 

szerinti 
é rtéke  
(MFt.)

Részvények 
névértéke  

(Ft.)

Részvények 
száma (Ezer 

db.)

Részvények 
könyv 

szerinti 
é rtéke  

(Ft/darab)

Részvények 
záró 

á rfolyama 
(Ft/darab)

Sajá t tőke  
piaci értéke  

részvény 
árak a lapján 

számítva  
(MFt.)

271,935 100 1,037,282 201 1,084 1,124,413
292,295 100 1,037,282 248 1,231 1,276,894
320,291 100 1,037,282 316 1,770 1,835,988
317,143 100 1,037,912 614 1,173 1,217,470
643,896 100 1,037,912 443 905 939,310
561,307 100 1,042,812 495 815 849,892

Input  1000x(2/5) Input  (5x7)/1000 1-2 Input

9 10

Eszközök 
könyv 

szerinti 
értéke  
(MFt.)

Sajá t tőke  
könyv 

szerinti 
é rtéke  
(MFt.)

Id Eszközök 
piaci é rtéke  

részvény 
árak a lapján 

számítva  
(MFt.)

Tudás  tőke  
részvény 

árak a lapján 
számítva  

(MFt.)

12/31/1997 480,611 208,676 1,396,348 915,737
12/31/1998 549,540 257,245 1,569,189 1,019,649
12/31/1999 647,870 327,579 2,156,279 1,508,409
12/31/2000 954,424 637,281 1,534,613 580,189
12/31/2001 1,104,196 460,300 1,583,206 479,010
12/31/2002 1,077,451 516,144 1,411,199 333,748

 3+8

Mérés  
időpontja

 9-1Input Input

ámú táblázat eredményeinek grafikus ábrázolása 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 
zen számítások üzeneteit a következőképpen foglalhatjuk össze. 

• A MATÁV tangible tőkéjének növekedése megtorpant. Ez a megtorpanás a befektetők 

• A befektetők értékítéletét a piros, a részvények záró árfolyamát jelző vonal mutatja. A 
részvényértéket, az egy részvényre jutó könyv szerinti saját tőkét, a z
MA  MATÁV 
részvényeiért lényegesen többet adtak, mint amit az a könyv szerinti értéken ért. 1999-et 

 
gyre 

• Ugyanez az értékítélet fejeződik ki a saját tőke könyv szerinti értékének és a piaci 
értékének eltéréseiben is. Értelem szerint e két kategória értéke is közelít egymáshoz. 

• A tudástőke lényegében a kettő különbsége. Mint látjuk, 1999-ig ez nőtt, utána 
nagyságrendileg lecsökkent. A részvényesek szemében tehát a MATÁV tudástőkéje 
leértékelődött. 

 fenti megfontolásokról több MATÁV menedzserrel beszéltem. Néhányukban ez igen heves 
i reakciókat váltott ki. Ezek egyik igen jellemző változata az volt, am

ijelentette, hogy ogy „ő tudja, 
hogy a részvénye
egészen más tényez kran hivatkoztak a Deutsche 
Telekom ne
 
A mi vélemé agatartás. Nem 
viselkedhetü ény kutatást 

ért, azt leginkább a 
tudástőke DCF m

2.3.2. számú táblázat 

 

E
 

értékítéletében is jelentkezett. 
 

öld vonal fejezi ki. A 
TÁV befektetéseit 1999-ig a befektetők bizalommal szemlélték. Ekkor a

követően ez az értékítélet megváltozott. A befektetők ettől kezdve egyre kevésbé bíznak a
MATÁV befektetéseiben. Ez jelenik meg abban, hogy a részvények záró árfolyama e
inkább közelíti a részvények könyv szerinti értékét. 

 

 

 
A
érzelm
k

ikor a menedzser 
„őt a részvényesek ezen értékítélete egyáltalán nem érdekli”, h
sek értékítélete a MATÁV gazdálkodásától egyáltalán nem függ”, hogy „az 
őktől függ”, stb. Ezen a ponton nagyon gya

hézségeire, mint mindent megmagyarázó orákulumra. 

nyünk szerint ez a MATÁV adott helyzetében nem helyes m
nk úgy, mint az a politikus, aki a számára kedvezőtlen közvélem

leszólja. A részvényesek értékítéletét komolyan kell vennünk és hogy mi
ódszer alapján való megbecslése mutatja. 

A DCF alapú vállalatérték becslések összefoglalása 

Adózás  
e lőtti 

e redmény
Amorti-záció Bruttó cash 

flow
Diszkont 
tényező

FCF je len-
é rtéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

MATÁV
Diszkont rá ta
Örökjá radék növekedés i rá tá ja

1997 43,951 40,668 84,619
1998 67,616 53,554 121,170
1999 100,426 62,145 162,571
2000 77,273 94,720 171,993
2001 107,999 116,622 224,621 0.9126 88,403
2002 95,012 122,741 217,753 0.8328 89,743 0.9126 98,342

Maradvány érték 0.8328 1,804,710 0.9126 1,977,638

DCF a lapján számított üzle ti é rték 1,982,856 2,075,979
Piaci részvény á rak a lapján számított üzle ti é rték 1,583,206 1,411,199

Elté rés  millió forintban 399,650 664,781
Elté rés  %-ban 25% 47%

2000 2001 2002

Év

Szabad cash flow számítások 1997 1998 1999

Beruhá-
zások

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
értéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
é rtéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
é rtéke

Diszkont 
tényező

FCF je len-
é rtéke

10%
4.6%

94,786 -10,167 0.9126 -9,278
116,283 4,887 0.8328 4,070 0.9126 4,460
127,678 34,893 0.7599 26,517 0.8328 29,058 0.9126 31,842
152,784 19,209 0.6935 13,321 0.7599 14,598 0.8328 15,997 0.9126 17,529
127,747 96,874 0.6329 61,307 0.6935 67,182 0.7599 73,619 0.8328 80,673
109,988 107,765 0.5775 62,236 0.6329 68,200 0.6935 74,734 0.7599 81,895

2,167,135 0.5775 1,251,556 0.6329 1,371,480 0.6935 1,502,895 0.7599 1,646,903

1,409,729 1,554,976 1,699,087 1,827,001
1,396,348 1,569,189 2,156,279 1,534,613

13,380 -14,213 -457,192 292,388
1% 1% 21% 19%
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 
alapú üzleti érték becslésekkel 

gyütt mutatja be a 2.3.2. számú ábra. 
 

2.3.2. számú ábra 
A MATÁV tudástőkéjének megbecslése a részvényár és a DCF alapú mérések alapján 

 

jelentősen nagyobb tudástőkét 
ez képest a részvényáras 

ő probl
Figyelembe kell még

A DCF alapú üzleti érték becsléseket már a korábbi, részvényár 
e

 
 
A DCF alapú számításokat dokumentáló 2.3.1. számú táblázat és a tudástőke becsléseket 
összefoglaló 2.3.2. számú ábra szerint a vizsgált időszak két évében, az 1997-es és az 1998-as 
esztendőben a két becslés nagyságrendileg azonos eredményt hozott. 1999-ben a két becslés 
elszakadt egymástól. 1999-ben a részvényárakon alapuló becslés 

utatott ki, mint a DCF alapú, 2000-től azonban a DCF alapú becsléshm
módszer ellentétes irányú, jelentősen alacsonyabb tudástőkét jelez. Ezek az eltérések 
nagyságrendiek és mindenképpen értelmezni kell őket. Egyben emlékeztetünk egy korábbi 
kijelentésünkre, miszerint a két módszernek normális esetben azonos eredményre kell vezetnie és 
ha a két módszer eltérő vállalati érték becslést eredményez, akkor az eltérés mögött nagy 
valószínűséggel a vállalati mérések, vagy a vállalati működés bels émái húzódnak meg. 

 vennünk modellünk lehetséges hibáit is. 
 
Nézzük ezzel kapcsolatban a 2.3.3. számú ábrát! 
 
Az adatok alapján jól látható, hogy 1999-ig mind az eredmény, mind a beruházások lendületesen 
nőttek és a beruházások eredményeként az amortizáció is nőtt. A három kategória egy szerves 
egységben növekedett. A MATÁV jól használta a megtermelt pénzét, jól fektetett be. A 
befektetések eredményeként jött az eredmény. A szabad cash flow azért nőtt, mert az eredmény 
és az amortizáció összegénél kevesebb beruházással is jól prosperált a vállalat. Ez fejeződött ki a 
részvényesek pozitív értékítéletében. Ez a részvénypiac értékítéletére oly jellemző túlzással, egy 
bizonyos „overshooting” effektussal, de megegyezett a DCF becslések értékítéletével. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 

2.3.3. számú ábra 
 

meghatározó változók alakulása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ég nem fogták vissza a beruházásokat. Le is csökkent a szabad cash szépen. Az csak attól indult 
 MATÁV folyamatosan csökkenti. Ez számukra 

zt jelzi, hogy a szabad cash nem attól nő, hogy a MATÁV a korábbi eredményes módon 

                                              

 
 

A részvényár alapú tudástőke becslés és a DCF alapú tudástőke becslés eredményeit 
11

 
 
 
 
 
 
 
 
2000-ben az eredmény növekedése megtorpant és ez a megtorpanás azóta is tart. Míg 1997 és 
1999 között az eredmény 40 milliárdról 100 milliárdra nőtt, azaz több mint megduplázódott, 
addig 2000 és 2003 között lényegében a 100 milliárdos nagyságrend körül ingadozik. Ez a 
befektetők számára azt jelenti, hogy a befektetések legfontosabb forrása, az eredmény már nem 
nő. Azt persze a befektetők is látják, hogy a szabad cash nő, de ennek okát is látják. 2000-ben 
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m
növekedésnek, hogy a beruházásokat 2001 után a
a
folyatatja a befektetési tevékenységét. 
 
A korábbi beruházások eredményeként az amortizáció, a szabad cash egyik forrása még 
rendületlenül nőtt, de ez a növekedés 2001 után lelassult és hamarosan leáll, ha a tangible tőke 
növekedését a MATÁV a legutóbbi évek gyakorlatához hasonlóan visszafogja. Ez esetben 
várható, hogy a szabad cash ezen forrása elapad. A beruházások további visszafogására már 
egyre kevesebb a lehetőség. 
 

   
 2003-as adatok az I-III. Negyedéves jelentés alapján becsülve 11
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 
indezek alapján a befektetők visszafogottsága racionalitást tükröz. Értékítéletük racionális és 

rtelmezhető. 
 

 DCF alapú becslés alapján a MATÁV üzleti értéke azért nő töretlenül, mert az utolsó időszak 
mag ző 
alulinformáltságának és ennyi lkezésünkre álló adatbázisban 

incs adatun  
izsgált időszak után, de mi sem hiszünk abban, hogy az úgy alakul, ahogy azt a DCF magas 
aradványértéke mechanikusan előre jelzi. Ha semmi sem változik, akkor joggal tételezhetjük 
l, hogy a későbbi tény adatok a szabad cash flow csökkenését fogják jelezni és az ezekre épülő 
CF becslések értékei is a részvényesek értékítélete irányába fognak módosulni. Hosszú távon 
y fog a két módszer nagyságrendileg azonos eredményre vezetni. Emiatt jelenleg a részvényár 

lapú értékbecslést tekintjük a megbízhatóbbnak, ami a MATÁV tudástőkéjének leértékelődését 
lzi. 

bben a gondolatmenetben nagyon fontos, hogy véleményem szerint a részvényesek 
isszafogottsága nem a beruházások visszafogása miatt alakul ki, hanem amiatt, hogy nem bíznak 
 szabad cash flow jelentősebb növekedésében. A részvényesek ugyanis tudják, hogy a szabad 
ash már nem a beruházásokkal arányos. 

 részvényesek tudják, hogy a MATÁV eredményei mögött nagyon ellentmondásos a helyzet. 
iközben a vállalat szabad cash flow-ja és ezzel együtt a részvényárfolyama betegeskedik, addig 

 legimpozánsabb magyar tudásvállalati teljesítményt ugyancsak a MATÁV mondhatja 
agáénak. Ez egyik üzletágának, a WESTEL-nek a teljesítményében jelentkezik. A WESTEL 

incs a tőzsdén. Így a részvényáras módszer a WESTEL esetében nem működik. A DCF módszer 
egítségével azonban a WESTEL cégértékét megbecsülhetjük. 

2.3.3. számú táblázat 

 

M
é

A
as szabad cash flow-ja nagy maradványértéket eredményez.  Ez tekinthető a modelle

ben a modell hibájának is. A rende
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A WESTEL cégértékének megbecslése a DCF módszer alapján 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 

2.3.4. ábra 

 jóval nagyobbal, mint a RICHTER. De ami ennél is 
ntosabb, az ábráról leolvasható, hogy a tudásvállalati teljesítmény motorja már a WESTEL 

 
 

A WESTEL tudástőkéjének megbecslése a DCF módszer alapján 
 

0

Eszközök könyv szerinti értéke (MFt.)

Eszközök piaci értéke DCF alapján számítva
(MFt.)

 
A 2.3.3. számú táblázat és a 2.3.4. számú ábra adatai szerint a legnagyobb tudástőkével a 
WESTEL révén a MATÁV rendelkezik,
fo
esetében sem a beruházás, hanem minden valószínűség szerint a beruházásoknál jóval 
gyorsabban növekvő intangible befektetések, vagy más szóval a WESTEL költségprojektjei. Ezt 
explicit módon is megjelentettük a 2.3.5. számú ábrán.  
 

2.3.5. számú ábra 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.3 A legnagyobb tudástőkéjű vállalat esete - 
MATÁV

 

 WESTEL piacszerzési, K+F és képzési költségeinek adatait nem ismerjük, így a két vonal 
ollójának bezáródását nem tudjuk bemutatni, mint a RICHTER esetében, de feltételezz
WESTEL ese z akvizíciós 
költségek plusz K+F plusz képzési költségek” aggregátum között, azaz a WESTEL eredményét is 

 
A

ük, hogy a 
tében is erős a korreláció az eredmény és a ”beruházások, plus

a tangible és az intangible tőke együtt termeli. 
 
Paradox módon ez az eredmény további aggodalmat kelt. Ha a legnagyobb magyar tudásvállalat 
a MATÁV-ban van és annak tudástőkéje nagyobb, mint a MATÁV tudástőkéje, akkor mi van a 
többi területeken? 
 
Ha a részvényesek látnák, hogy a MATÁV beruházások visszafogását egy nagyon intenzív, az 
ügyfelek szempontjából hatékony ügyfélszolgálati, értéknövelt szolgáltatási expanzió jellemezné, 
akkor nem ítélnék meg ilyen óvatosan a szabad cash flow kilátásokat, ők ugyanis tudják, hogy az 
eredményt a kettő együtt termeli és ez egyben a jövőbeni szabad cash flow forrása. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.4 További példák – MOL, SHELL, OTP
 

 
2.4 További példák – MOL, Shell, OTP 
 
Egy módszertan próbája az, hogy minél több esetre alkalmazzák és ezzel tesztelik. Felszínre 
hozzák erényeit és gyengéit. Az következő két fejezetben ezt tesszük. Sajnos nem vagyunk 
korlátlanul minden adat birtokában. Ezért csak azt tehetjük, hogy reprezentatív módon néhány 
ellemző, vagy érdekes példát kiragadunk és j alaposan elgondolkodunk rajtuk. Mint korábban 

agyar olajvállalat esetét. Látszólag semmi köze a tudásmenedzsmenthez. Ez 

 
 
A részvényárfolyamok a MOL esetében is lényegesen magasabbak, mint a részvények nettó 
könyv szerinti értéke (lásd a 2.4.1. számú ábra piros és zöld vonalának eltéréseit). Ez az értékelés 

említettük, teljes körűség reménytelen vállalkozás. Mint mindig, a kevesebb most is többet 
eredményez. 
 

együk előbb a mV
egy tangible tőke- és anyagigényes ágazat. Semmi köze a tudásvállalatokhoz. Mielőtt 
elhamarkodott kijelentéseket tennénk, nézzük meg az adatokat! 
 

2.4.1. számú ábra 
 

A MOL tudástőkéje részvényár és DCF alapú átértékeléssel
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.4 További példák – MOL, SHELL, OTP
 

igen szoros korrelációban mozog a DCF alapú értékeléssel.12 Mindez egyáltalán nem azt 
at. 200 milliárdos értékével a MOL tudástőkéje igen 

lőkelő helyet foglal el a magyar tudástőkén belül és ennek növelése a társaság elsőrendű érdeke. 

2.4.2. számú ábra 

                                              

bizonyítja, hogy a MOL nem tudás vállal
e
A MOL esete azt példázza, hogy napjainkban a tudástőke növelése minden vállalat számára 
imperatívusz, legyen az anyagigényes, tőkeigényes, vagy anyagmentes, illetve alacsony tangible 
tőkeigényű. 
 
Most tegyük a magyar olajvállalat mellé egyik versenytársát, a SHELL-t. 
 

 

Amikor a könyv szerinti érték alacsonyabb, mint a valós tangible
vagyon: A SHELL csoport esete
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Először is elgondolkoztatók a különbségek. Tekintsünk el attól, hogy az alapadatok a MOL 
esetében forintban, a SHELL esetében dollárban vannak. Tudjuk, hogy ez önmagában 200-230 
szoros különbség. Nézzük a relatív arányokat. Míg a MOL esetében a cégértéken belül az 1000 
   

 A MOL esetében tudatosan 2002-ig mutatom be az idősorokat. A társaság előzetes, negyedik negyedévi jelentése 
lapján megcsináltam 2003-ig is, de ekkor egy jelentősebb akvizíció miatt a szabad cash flow az adott módszertan 

12

a
szerint negatívvá vált és ez egy olyan maradványértékhez vezetett, ami átmenetileg lehetetlenné teszi a DCF 
használatát, mivel nem férek hozzá a társaság terv adataihoz. Nincs kétségem afelől, hogy ha hozzáférnék, akkor a 
két módszer között ugyanezt az illeszkedést kapnám.  
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.4 További példák – MOL, SHELL, OTP
 

milliárdos tangible tőkéhez úgy 200 milliárdos tudástőke adódik hozzá, ami 20 százalék, addig a 
SHELL cégértékében a 100 milliós tangible tőkéjéhez 400 milliós tudástőke képződik, ami 400 
százalék. Ez jól mutatja a tudásvállalati lehetőségeket az anyag és tőkeigényes szektorokon belül. 
 
A SHELL esetében a 400 százalék mögött más tőkeelemek is találhatók, mint az eddig vizsgált 
esetekben. A SHELL hatalmas ismert, megkutatott szénhidrogén készletekkel rendelkezik, amit a 
zámvitel nem enged meg elszámolni. Ennek következtében a SHELL tangible vagyona a 

erepel. A részvényesek 
zonban ezt két okból is elismerik. Tudják, hogy a SHELL egy olyan vállalat, melynek  a telkén 

tudott módon egy kincsesláda van elásva. Így a vállalat értéke nem csak a telek
épület értéke, hanem a kincsesláda is. Ráadásul a vállalat ebből a rejtett a kincsesládából időnként 

                                                

s
SHELL tangible készletei okán jóval nagyobb, mint ami a könyveiben sz
a

 meg a rajta lévő 

valamit kivesz. Ez látszik a magas szabad cash flow-ján. A vállalatnak tehát van egy további 
értékkomponense is. Tudja, hogy honnan és mikor kell időnként valamit kivenni. A példa alapján 
a SHELL tényleges tudástőkéjéhez úgy juthatnánk el, ha a SHELL-nek a részvényárak és a DCF 
alapján megbecsült cégértékéből nem csak a számvitel által kimutatott tangible vagyont vonnánk 
le, hanem a számvitel szerint biztonságosan nem elszámolható tangible vagyont is.13 Sajnos ezek 
az adatok nem állnak a rendelkezésemre. Ezért a SHELL tudástőkéje nem hasonlítható össze a 
MOL tudástőkéjével. Ez persze nem mentesíti a MOL-t az alól a kötelezettsége alól, hogy a 
SHELL igazi tudástőkéjét megbecsülje, ugyanis ez számára egy nagyon fontos benchmark 
lehetne.  
 
Ellentétes eset az OTP esete (2.4.3. –2.4.4. számú ábrák). 
 
Ott nem szabad a teljes könyv szerinti eszközértékből kiindulni, mivel az OTP eszközei jelentős 
részben másoké. Ez az úgy nevezett kezelt tőke. Ha ezt levonjuk a részvényáras módszer alapján 
kiszámított cégértékből, akkor elenyésző tudástőkét kapunk, ami nem jön össze a DCF módszer 
alapján számított értékkel. 
 
Az OTP esetében alkalmazott megoldás: a részvényáras módszer és a DCF módszer alapján 
megállapított cégértékből csak a saját tőkét vonjuk le és így határozzuk meg a cég tudástőkéjét. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13  Az utóbbi időben a SHELL csoportot éles kritikák érték, hogy a megkutatott szénhidrogén vagyonát nem 
korrekten mérte fel és annak nagyságrendjében mintegy 20 százalékot tévedett. Ez jól mutatja azokat a halmazati 
problémákat, amelyek a tudástőke méréseket kísérik. A vita azonban bennem inkább azt erősítette, hogy a SHELL 
egy igazi tudásvállalat. Ha a reservoire-ok értéke 20 százalékkal kisebb, akkor a tudástőkéje 20 százalékkal nagyobb, 
mert a DCF módszer szerinti értékelést ez a probléma nem érinti. Az anyóka tehát ravaszabb, mint hittük. Ez fontos 
benchmark a MOL számára. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.4 További példák – MOL, SHELL, OTP
 

 
2.4.3.- 2.4.4. számú ábrák 

Amikor a könyv szerinti érték magasabb, mint a valós tangible
vagyon - I: Az OTP esete

 
Az OTP teljesítménye a magyar tudástőke szempontjából ugyancsak jelentős. 300 milliárdos 
nagyságrendjével megelőzi a MOL-t és közelíti a MATÁV-ét.  
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.4 További példák – MOL, SHELL, OTP
 

Itt az ideje, hogy eddigi tudástőke méréseinket összefoglaljuk: 
 

ú táblázat 
 

 
Egy rövid eszm  
nézzük me

 
Az ábra sok szem őtlen 
esem

a 
visszazuhan,
kerülnek az  ismét 
elfoglalja a tudást
 
Term l kiszűrje, 
de a hektikusság m emzésénél 
nekünk ez utóbbira ke
 
Más tő a csak a 

 
VK, többször „trédel14”, azaz forog a nettó könyv szerinti érték alatt. Ennek ellenére azt 

                                              

2.4.1 szám

efuttatás erejéig térjünk még vissza a magyar olajvállalat helyzetére. Ehhez
g a MOL részvényárfolyamok és a MOL részvények nettó könyv szerinti értékének 

alakulását részletesebben (2.4.5 számú ábra). 

pontból klasszikusnak tekinthető. Jól mutatja, hogy ha valamilyen kedvez
ény – mondjuk egy a MOL számára kedvezőtlen kormányzati beavatkozás bejelentése, vagy 

annak kilátásba helyezése – lerontja a MOL kilátásait, akkor a részvények záróárfolyam
 de csak a részvények nettó könyv szerinti értékére. Mihelyst a kilátások összhangba 
 olajvállalat tényleges értékteremtő potenciáljával, a részvényárfolyam

őkének megfelelő nagyságrendet. 

észetes a számvitel azon törekvése, hogy az ilyen fajta hektikusságit a könyvekbő
ögött jól láthatók az általános törvényszerűségek is. A tudástőke el

ll koncentrálnunk. 

zsdei eseteket is megvizsgáltunk és nem igaz, hogy a részvények árfolyam
részvények nettó könyv szerinti értékére esik vissza. Néhány vállalat, például a MOL-on belüli
T
mondhatjuk, hogy ez csak a részvényárfolyamok mozgásának úgy nevezett „overshooting” 

   
 A részvények záró árfolyama többször a részvények nettó könyv szerinti értéke alá kerül. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.4 További példák – MOL, SHELL, OTP
 

effektusa. Ugyanis ha a céget felszámolnák, akkor elvileg a saját tőke adott részvényekre eső 
szét a részvényesek megkapnák. Azokban az esetekben, amikor a részvényárfolyam tartósan a 

könyv szerinti érték alá került, előbb utóbb a részvények nettó könyv szerint
kezdett. Ilyen eset ugyanis főleg a veszteséges vállalatoknál fordult elő és a veszteség a saját 
t
a

 
 

 

A záró árfolyamok és a névérték viszonya
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i értéke is csökkenni 

őkét csökkentette. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez” Így 
ztán a részvények nettó könyv szerinti értéke hosszú távon egy tényleges alsó burkoló görbeként 

viselkedik. 

2.4.5 számú ábra 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
 
2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 nagyvállalat összesített mintáján 
 
A mérésekkel kapcsolatban többször hangsúlyoztuk, hogy a kevesebb néha több. Jelen alfejezet 
ugyanezen filozófia alapján áll, amikor az előzőekben bemutatott méréseket kiterjeszti 100 
nagyvállalatra. 
 

z alapötle
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tet a Figyelő adta. A Figyelőben rendszeresen publikálják a TOP 100 vállalat 
gfontosabb adatait. Ezt az utóbbi időben TOP 200-ra bővítették. Ezek a listák nagyon szépek, 
pozánsak mindaddig, amíg nem vesszük túlzottan komolyan őket. 

 

 

 
 
 
Igen! Az olvasó jól látja. A 2000 évi TOP 200-as regiszterben van 9 olyan vállalat, amelynek a 
nevét sem tudni. A legfontosabb árbevétel adat hiányzik 12 vállalatnál, a saját tőke pedig 36-nál. 
Ezek után nagyon örültem annak, hogy az a közel 100 vállalat, melynek adatait sikerült a KSH-
tól megszerezni, árbevételben a TOP 200-nak 49 százalékát reprezentálja, saját tőkéjének pedig 
72 százalékát. 
 

Van neve 191
Van legalább egy adata 188
Árbevétel adata van 188
Saját tőke adata van 164

A
le
im

Komolyan venni valamit, azt jelenti, hogy a kézbe vett adatokat nem csak nézegetjük, hanem 
használjuk is. Ebben a pillanatban azonban azonnal jelentkeznek a szépséghibák, a nehézségek. 
 
A legnagyobb nehézség az, hogy a Figyelőben közölt adatok, amelyeket a KSH állít össze,
hiányosak és korlátokba ütközik az, aki az egyes vállalatok adatait további elemekkel akarja 
kiegészíteni. A tudástőke mérésekhez ugyanis nem elég az árbevétel, vagy a mérlegfőösszeg. 
Szükség van még saját tőkére, adózás előtti eredményre, beruházásra, amortizációra. Azt 
gondolhatnánk, hogy a cégbíróságon leadott mérlegbeszámolókban, amelyekhez a KSH 
hozzáférhet, mindez rendelkezésre áll. Logikus ugyanis az a feltételezés, hogy ha a jelen PhD 
dolgozat szerzőjének „no name” BT-je évente részletes mérleget és eredménykimutatást köteles a 
magyar állam hatóságainak szolgáltatni, akkor a TOP 200-nak is meg kell tenni ugyanezt. A 
valóságban messze nem ez a helyzet. A TOP 200 vállalat között nem egy olyan nagy lobby erejű 
cég van, mely gyakorlatilag meg tudja akadályozni, hogy adatait nyilvánosan használják és ezért 
a KSH-tól a TOP 200-ból csak egy alig 100 vállalat adatait tartalmazó adatbázist kaptam. Ezzel a 
TOP 200 azonnal visszaolvadt TOP 100-ra. A TOP 200 leolvadásának folyamatát jól érzékelteti 
az alábbi kis – 2.5.1. számú - táblázat. 
 
 

2.5.1. számú táblázat 
 

A Figyelő TOP 200-as listájának néhány jellemzője 
 



2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
elyek ezek a vállalatok? 

2.5.2.a számú tábla 

M
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
2.5.2.b számú tábla 

 
 

 ki a 

kom

term  

 

 

esetéb
el kellet 

kintenünk. A tudástőke megbecslésére így maradt a DCF módszer. 

 DCF módszer használhatósága attól függ, hogy tudunk-e szabad cash flow idősorokat 
lőállítani. A szabad cash flow adatokat korábbi megfontolásaink alapján a 

Ekkora adattömeget strukturálatlanul, ömlesztve lehetetlen áttekinteni. Ezért alakítottam
2.5.2 számú táblázatban bemutatott vállalatcsoportokat. Ezek semmilyen ágazati osztályozási 
rendszerrel nem azonosak és jelentős mértékben magukon viselik a kialakított adatbázis 

promisszumait. Például a „Kohászat” aggregátumot nem használhattam, mert abban egyetlen 
vállalat lett volna, a Dunaferr. Ezért ez beleaggregáltam a vegyiparba, mint alapanyag 

elésbe. Ugyanez volt a helyzet az egyetlen papírgyárral, a Neusiedler - Szolnokkal. Így a
papíripari ágazatot sem használhattam. 

Végül is reprezentatív felmérésekre ez a 100 vállalat ugyanúgy alkalmas, mint 200. Az igazi 
gondot nem a minta számossága, hanem a beruházási adatok hiánya jelentette. 

Korábban a tudástőke becslésére két módszert is bemutatunk, a részvényáras módszert illetve a 
diszkontált cash flow (DCF) módszert. A részvényáras módszer nyilván csak a tőzsdei vállalatok 

en alkalmazható. Mivel a tőzsdén mindössze 40 vállalat részvényadatai használhatóak és 
közülük számos nincs benne a 100-as mintánkban, a részvényáras módszer használatától 
te
 
A
e
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
 

 

 ugyan nem 

 
 
Az szám
 
 

ú ábra 

 

Szabad cash flow = Adózás előtti eredmény + amortizáció – beruházások 

képlettel becsültük, ami értelemszerűen ezen adatok idősorait igényelte. A KSH-tól kapott 
adatbázisban hozzájutottunk a bemutatott vállalati kör 1998-2001 évi adataihoz. Ez
egy hosszú idősor, de azért már nagyon komoly lehetőséget jelent egy ezredforduló körüli 
pillanatfelvétel számára. 

ítások eredményeit a 2.5.1 – 2.5.4 ábrák tartalmazzák. 

2.5.1 szám
A 100 mintavállalat összes és vállalatcsoportonként összegzett tudástőkéjének alakulása 

 

A legfontosabb megállapítások 
• A tudástőke a mintában szereplő szektorok zö

legjelentősebb termelési tényező. Mindössze
szektorban a legkisebb a súlya a többi
(Kohászat, vegyipar, egyéb), illetve kettőbe
mérhető (Közlekedés és közösségi szolgáltatás. 

mében a 
 egy 

hez képest 
n nem 

• A Kohászat, vegyipar és egyéb aggregátum t
azért viszonylag alacsony, mert a 
időszakában az Orbán kormány jelentősen levert
piaci értékét. Mindezt tárgyaltuk a MO
elemzésénél. 

udástőkéje 
mérések ezen 

e a MOL 
L kiemelt 

• Legjelentősebb a tudástőkéje a magyar gazdaságban a 
gyógyszeriparnak, a telecomnak, a kereskedelemnek és 
az üzleti szolgáltatóknak. 

• Ez utóbbiakból csak a gyógyszeriparban jelentősebb a 
hazai tőke. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 

 
2.5.2 számú ábra 

 

A 100 mintavállalat összes és vállalatcsoportonként összegzett tudástőkéjének szerkezete 
 

A legfontosabb megállapítások 
• A gazdálkodási feltételek romlása rontja a 

jövedelmezőséget és ahol ez jelenetős, ott a 
tőkeszerkezetben a tudástőke részarányának 

r, amit ezzel párhuzamosan az idegen 
ak növekedése kísér. 

csökkenésével já
tőke részarányán

• A tudástőke mérések érzékenyen reagálnak a 
jövedelmezőségi viszonyok változására és jelzik, hogy a 
felhalmozott tudás az adott időszakban nem képes kellő 
jövedelmet termelni. 

• Ahol nincs tudástőke, vagy a nagyságrendje nem 
jelentős, ott jelentős az idegen tőke aránya. Tudástőke 
nélkül eladósodunk. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 

2.5.3 számú ábra 
A 100 mintavállalat összes és vállalatcsoportonként összegzett tudástőkéj

A l o

 

e a saját tőke 
százalékában 

 
 

egf ntosabb megállapítások 
• 

. 

A tudástőke kiépítése és szintjének megtartása jelentős 
anyagi terhekkel jár és a minta egészében az eladósodás 
gyorsan nő. Ez arra utal, hogy néhányak tudástőkéjét 
közvetett módon mások finanszírozzák

• Hosszú távon megbosszulja magát, ha jelentős 
területeknek hosszabb távon nem engedjük meg a 
jövedelem képződését, azaz a tudástőke megjelenését. 

• hogy hat ki más szektorok 

ben saját – kormányzati szintű – 
döntésünk függvénye. Ma bárki max. 5200 forintért 
annyit utazhat Budapesten, amennyit fizikailag képes. 
Számítsuk viszont ki, hogy ennyi összegből mennyit 
telefonálhat, illetve mennyit internetezhet!  

Gondoljuk végig: 
tudástőkéjére, ha a MÁV, BKV, a csatornázási művek, a 
vízművek, valamint a Közterületfenntartó vállalat 
veszteséges. Ez rész
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
 

2.5.4 számú ábra 
A 100 mintavállalat összes és vállalatcsoportonként összegzett tudástőke elemeinek 

változása 
 
 

A legfontosabb megállapítások 
• A tudástőke szinten tartását jelentős eladósodás kíséri. Ez 

azt jelzi, hogy a legnagyobbak számára a magyar 
gazdaság jövedelemelosztási rendszere nem egyensúlyi. 

• ek megtorpanása A tudástőke és a saját tőke növekedésén
a gazdasági növekedés általános helyzetével függ össze.  

• Ne feledjük, hogy méréseink nem a mai, hanem az 1998 
és 2001 közötti időszakra vonatkoznak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit üzennek a számítások? 
 

1. Egyértelműen alátámasztják azt a korábbi állításunkat, miszerint a tudásvállalattá alakulás 
nem csak a tudásvállalatok sajátja, hanem minden vállalat fejlődésére jellemző folyamat. 
A tudástőke a vállalatok életében nem marginális jelenség, hanem nagyon is komoly 
nagyságrend. 

 
2. Ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy ha elméletileg tiszta mérési elveket egy tökéletlen 

jövedelemelosztási rendszerben alkalmazunk, akkor tökéletlen eredményeket kapunk. A 
tudástőke mérésének feltételei egy torzult jövedelemelosztási rendszerben logikátlan 
tudástőke méréseket eredményeznek – Pl. a közlekedésben és a közösségi szolgáltatásban 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
nincs tudástőke. Ezzel nem a tudástőkéről szerzett ismereteinket növeltük, hanem azt, 
hogy mit nem tudunk a tudástőkéről. 

 
Tudástőke méréseink ott jeleznek tudástőkét, ahol van jövedelem, ahol pedig jövedelem csekély 

értékben, vagy egyáltalán nem keletkezik, ott a mérések szerint nincs érdemleges tudástőke. 
elentik-e ezek az eredmények azt, hogy ahol nincs mérhető tudástőke, ott valóban nincs tudás, 

k a ? 
 
Gondoljunk csak az oktatásügy helyzetére. Az ok
Ha az egyetemek elavult költségvetési számv
megfelelő – eredménykimutatást is tartalm ó
tudástőkét számolnánk, azt kapnánk, hogy  
éreznénk nonszensznek. Nem ugyanezt kapnán oktatók betéti 

rsaságaira, vagyok azok konzorciumaira végeznénk el. A két szektor együttműködése 
yilvánvaló. Helyes mérési eredményeket akkor kapnánk, ha a tudástőke méréseket a két terület 
gyüttesére végeznénk el. 

z egyes vállalati mérések csak parciális mérési eredményekre vezetnek és ezért nagyon 
salókák. A közlekedést és a közösségi szolgáltatásokat mindenki igénybe veszi. A MÁV 
rohasztásából sokan profitálnak. Ha ezeken a területeken megengednénk a jövedelem 
eletkezését, nyilván másutt csökkenni kellene a jövedelmezőségnek, ami alacsonyabb tudástőke 

vedelem keletkezés, illetve jövedelem elosztás folyamatának, de nem jelentenek megbízható 
emzetgazdasági tudástérképet. 

 kérdést azonban nem szabad megkerülni. Mi a tudástőkéje annak a vállalatnak, amelynél nem 
eletkezik kellő jövedelem és a jelenlegi jövedelemelosztási viszonyok mellett erre kilátás 
incsen. Ott hülyék az alkalmazottak? Ott ostobaság tőke van a tudástőke helyett? Gondoljunk 
sak arra, hogy ha valaki netalán kiszámítaná a néhai „József Attila BT” értékét, talán kisebb 
agyságrendet kapna, mintha ugyanezt néhány hazai tudástőke champion portása esetében tenné. 

zzel kapcsolatban egyébként nagyon határozott az álláspontunk. A tudástőke a szervezetek 
setében sohasem negatív. Legfeljebb néhány szűk keresztmetszet az ismertetett módszerek 
zerint mérhetetlenné teszi, de az attól létezik és további feltételezések és módszerek 

 is. 

Áll
helyreá
felel m
számú 

   

m
J

zt jelzik, hogy ott nincs jövedelem

tatásügyben nincs jelentős közvetlen jövedelem. 
itelét átforgatnánk egy, az üzleti normáknak 

az  – beszámoló rendszerré15 és ennek alapján 
 a felsőoktatásban nincs tudástőke, amit joggal 

k, ha a tudástőke méréseket az 

valóban hiányzik a tudástőke, vagy csa

tá
n
e
 
A
c
le
k
eredmények kimutatásához vezetne. Ezért ezek a tudástőke mérések jó tükrét jelentik a 
jö
n
 
A
k
s
c
n
 
E
e
s
alkalmazásával még mérhető
 

ításunk elméleti igazolására Jánossy Ferencet hívjuk segítségül, aki a háború utáni 
llítási periódusok vizsgálatánál arra a következtetésre jutott, hogy a szakmastruktúra – ez 
eg a mi esetünkben a tudástőkének – a nagy válságok esetén is töretlenül fejlődik16 (2.5.5 
ábra). 

                                              
z oktatásügy ezen számviteli problémájáról és annak megoldási lehetőségeiről részletesebben lásd Boda György 

 Consulting Kft.) – Fébó László (KPMG Hungária Kft.) – Tóth Annamária (Oracle Hungary Kft.) Az 
y szemléletű számvitel kialakítása a költségvetési szférában című tanulmányát, mely megjelent a Számadó, 
ilis) számában. 

15 A
(KPMG
eredmén
2003 ápr
 
16 Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonaláról, Magvető, Budapest, 1975 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
 
 

2.5.5. számú ábra 

gyenlítése érdekében . 

 
A tudástőke sohasem negatív és a válságok alatt is töretlenül fejlődik 

 

 
Jánossy Ferenc a magyar közgazdaságtudomány egyik zseniális képviselője volt és nyugodtan 
mondhatjuk, hogy ő tekinthető a hazai tudásmenedzsment első képviselőjének. Gondolkodása 
középpontjában a nemzetek eltérő fejlődése állt. Izgatta az a probléma, hogy lehet-e a fejlődést 
gyorsítani a fejlettségi szintek kie 17

 
Részletesen vizsgálta az egyes országok hosszú idősorait. Főleg a termelési volumenek 
mutatószámait elemezte egy logaritmikus skálán és egy időtengelyen, mely a termelési 
                                                 
17 Akkoriban igen fogékonyak voltunk arra a hivatalos propaganda által fel is erősített gondolatra, hogy ugyan a mi 
fejlettségi szintünk alacsonyabb, mint a fejlett tőkés országoké, de a növekedési ütemünk gyorsabb és ez reményt ad 

hogy az utolérés előbb utóbb bekövetkezik. A 70-es évek tájékán a társadalom érzékelni kezdte azt a válságot, 

 tőkehiányunk, a gyors japán növekedés hátterében pedig a rendelkezésre álló tőke gyors 
övekedése áll. Így az ütemlassulásunk kétszeresen is problematikusnak tűnt. Jánossy ebben a tudati légkörben 

arra, 
ami később a rendszerváltáshoz vezetett. Az egyik legaggasztóbb jel éppen a növekedési ütem csökkenése volt, hisz 
ezzel a felzárkózás reménye látszott tova tűnni. Ugyanakkor néhány fejlett ország, pl. Japán növekedése még 
gyorsult is. Nyilván, a kérdés mindenkit izgatott. Ráadásul elterjedt volt egy másik nézet is, mi szerint a mi 
lassulásunk hátterében a
n
végezte kutatásait. 
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Megzavarások okai: - Külső környezeti okok
- Nem megfelelő belső gazdálkodás

A megzavarások azonban nem vetik vissza a tudástőke növekedését. Azt 
legfeljebb csak lassítják.
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 
lyamatok exponenciális jellege következtében normál esetben egy egyenes képét mutatta. De 

sak normál esetben és ilyen normál eset viszonylag kevés volt. Ilyennek volt tekinthető Japán 
második világháború előtti fejlődése és bizonyos mértékig az USA, de ez utóbb

egzavarta a világgazdasági válság és a második világháború. Így a 2.5.5. számú ábra 1. 
változatán lá adt példa. 
 

inti ütemben nőnek. 
 
Érthető, hogy emiatt Jánossy kutatásainak középpontjába az általa trendvonalnak nevezett fekete 
vonal került. Azt kutatta, hogy ez a vonal mitől olyan stabil és az általa képviselt növekedésnek 
mi a motorja. 
 
Úgy találta, hogy ez a vonal a szakmastruktúra növekedését fejezi ki, tehát a hosszú távú 
gazdasági növekedés meghatározó tényezője az emberi tényező, amely a válságok idején is 
töretlenül fejlődik és amelynek a fejlődését a tőke túlzott felhalmozása sem gyorsíthatja18.  
 
Azt állítjuk, hogy ez a Jánossy tétel igaz a társadalom kisebb egységeire, az egyénre is és a 
vállalatra is. 
 
Ha elvesztem az állásom, attól a szabad cash flow-m lecsökken, de ettől nem leszek hülyébb. Ha 
azért vesztem el az állásom, mert hülye vagyok, akkor a szabad cash flow lecsökkenése már nem 
tesz még hülyébbé. Ez esetben a korábbi jelzése volt hülyeség. Ha azért vesztem el az állásom, 
mert a cég a cégvezető hülyesége miatt a cég került nehéz helyzetbe, akkor az én fejlettségi 
s
s sak idő 
k s tőkémet mikor tudom újra szabad cash flow forrássá tenni. Ha 
zért vesztem el az állásom, mert hülyeséget csinálok, akkor a „válság” kijózanít és a hülyeség 
zintem csökken. Ekkor nagy a fejlődés valószínűsége. Akinek nincs szabad cash flow-ja, az 

                                              

fo
c

i növekedésését is 
m

tható, a fekete vonal által képviselt egyenes vonalú fejlődésre nem igen ak

Annál több példát talált az 1. változat vastag piros vonala által jellemzett fejlődésre. Ezek szerint 
az egyes országok mérhető mutatói a válságok, a külső megzavarások esetén lehanyatlanak, majd 
egy mélypont után újból a növekedésnek indulnak. Az általuk jelzett rendkívüli fellendülés 
azonban csak addig tart, amíg el nem érik azt a szintet, ami a megzavarás nélkül bekövetkezett 
volna. Utána a normál eset szer

zintem ugyancsak változatlan. Rosszindulatú, ostoba kívülállók ugyan hajlamosak lesznek a 
zabad cash flow-m elapadását az én hülyeségemnek tulajdonítani, de én tudom, hogy c
érdése, hogy a meglévő tudá

a
s
fokozott intenzitással keresi és ez kiélesíti az antennáit a fejlődés lehetőséges irányaira. Valami 
mást próbál csinálni, megpróbál megújulni, ami kétségtelen fejlődést eredményez. A válságok 
esetén tehát tudástőke minden bizonnyal nő19. 

   
 A gépóriások sokasága mellett homályba vész az emberi tudás és tevékenység; holott éppen ez határozza meg a 

javak áradatának bőségét. […] főként a termelési eszközökben tárgyiasult munkát vesszük észre; az élő munka pedig 
– a nagyarányú munkamegosztás következtében – a géphez képest alárendelt jelentőségűnek látszik. […] Azt sem 

elyzetbe. Az alkoholizmus, a reménytelenség már nem építi a tudástőkét. A tudástőkét csak a 

18

vitatja senki, hogy a termelőerők két összetevője – a termelési eszközök és a munkaerő – állandó és elválaszthatatlan 
kölcsönhatásban fejlődik. Mégis igen eltérőek a nézetek abban, hogy a termelőerők e két összetevőjének 
kölcsönhatásán belül milyen jelentőség tulajdonítható a munkaerő szerepének. […] Mi azt az álláspontot képviseljük, 
hogy a kölcsönhatáson belül a döntő összetevő mindenkor a munkaerő fejlődése. […] A népesség adott fejlettségi 
szintjét el nem érő, elavult termelési eszközök átmenetileg visszafoghatják ugyan a termelés színvonalának 
emelkedését, de a fejlődés menetét hosszú távra csak az esetben befolyásolhatják, ha ez az inadekvát állapot oly soká 
tart, hogy lefékezi magának a munkaerőnek a fejlődését is.” Jánossy Ferenc, id. mű 17-19. old. 
19 Kivételt jelent, ha a válság olyan mérvű, hogy az egyén életútját ketté töri. Több millió honfitársunk került és kerül 
folyamatosan ilyen h
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 

 2.5.5. számú ábra 2. változata egy olyan negatív hatást jelez, amely vállalati szinten sokkal 

, vagyis a trendvonal meredekségére is” . 
íg társadalmi szintjen a megzavarásoknak a tudástőke fejlődését bénító hatása lassabban 

 vállalat munkaerő állománya gyengül és ez azonnal erőteljesen fékezi a tudástőke 
jlődését. Gondoljunk csak arra az ötven ezer vasutasra, akiknek nem adjuk kezébe a 

 
Mindez akkor is igaz lehet, ha egy vállalat kerül nehéz helyzetbe. A válság mindig kijózanít és 
ugyan arra nincs garancia, hogy a kiutat is megtaláljuk, de a kiút megtalálására jóval 
fogékonyabbak leszünk20. A kudarc nagy valószínűséggel gyorsan kirostálja azokat, akik a 
hülyeség okán jelentik a szűk keresztmetszetet. A tartós okok, a tartós szűk keresztmetszetek 
pedig rendszerint komoly kihívások és mint ilyenek megújító hatásúak. 
 
A
hamarabb jelentkezik, mint társadalmi szinten. „Amikor a termelő erők viszonylag igen hosszú 
időn keresztül nincsenek teljesen – a trendvonalban kifejezett potenciális szintjüknek 
megfelelően – kihasználva, ez a kihasználatlanság visszahathat magukra a termelőerőkre is. 
Indokolt tehát számolnunk azzal a lehetőséggel, hogy a megzavarások átlapololódó láncolata 
visszahathat a gazdasági potenciál kibontakozására 21

M
bontakozik ki, addig egy vállalatnál ez jóval gyorsabban érvényesül. Társadalmi szinten nincs 
hova menni, hacsak nem emigrálunk. Vállalati szinten azonban azonnal távozni lehet. Így a 
válságba jutott
fe

                                                                                                                                                              
társadalmon belül értelmezzük. Ez nem értelmezhető a társadalomból kivetettekre. Nekik nem is képz

őkéjük. Gondoljunk például csak a cigányságra. Képződhet nekik tudástőkéjük? Pedig az indiai szoft
ődhet 

ver ipar 

n az látja, aki egyszerre dolgozik egy jól menő cégnél és egy olyannál, ahol a válságmenedzsment a 
 kérdés. 

akarás szándékát, azonnal támogatják. Váratlanul előkerülnek olyan anyagok, tanulmányok, amelyek 
nagyságrendileg csökkentik a tanácsadó munkáját. Beajánlják másokhoz. Mintegy egyre nehezebb meccsekben 
mérettetik meg. Közben árgus szemekkel vizslatják, hogy átadja-e a tudását. Ha igen, a segítség nő. Ha nem, akkor 
azonnal elfordulnak tőle. Próbálják olyan irányba terelni, hogy a javaslataival ő ütközzön a döntéshozókkal és ők 

tudást
példája azt mutatja, hogy ez egyáltalán nem kizárt. Csak ehhez olyan társadalmat kellene építeni, ahol a válság az 
egyént nem száműzheti a társadalmon kívülre. Tételünk csak ilyen társadalomban általános érvényű. 
20 Ezt legjobba
fő
A jól menő cégnél elképesztő a nárcizmus. Eltekintve néhány valóban zseniális és emberileg is példamutató 
egyéniségtől a végrehajtók között a cég jó eredményeit mindenki önnön zsenialitásának tulajdonítja. A tárgyalás 
hangnemét túlfűti a „ki ha én nem” pökhendiség. Azt a látszatot igyekeznek kelteni, hogy „mi mindent tudunk”, 
mármint a végrehajtók. Tulajdonképpen csak az időt raboljuk ennek az átbeszélésével. Különben is Ön plussz 
munkát generál nekem. Minek? A kellemetlen eredmények idegességet váltanak ki. A tanácsadót meg lehet sérteni, 
meg lehet alázni. Olyan jelenségek tömegét produkálják ilyenkor, amit otthon nem engednének meg maguknak. A 
negatív attitűdöket nem korlátozza az életkori tapasztalatlanság. Jellegzetes, hogy egy tárgyalás első két fordulója 
süket elutasításra talál. Ennek oka, hogy a sikertől megittasult partner stroke éhsége, dicséret utáni vágya süketté 
teszi minden javaslatra. Csak a harmadik menetben lehet rákényszeríteni, hogy figyeljen is a partnerére. Akkor is 
valami apró sértést kell bevetni, hogy az „okos ember” hajlandó legyen kibújni a nimbusz mögül. Utána extra 
dicsérgetésekkel kell a szurka piszka miatti sértődöttséget kezelni.  
Ezzel szemben a válsággal küszködők többnyire nyitottak minden javaslatra. Ha valakiben megérzik a segíteni 

csak figyeljék a hatást. Néha a saját javaslataikat is vele szeretnék kimondatni. Ellenségességnek csak azok oldaláról 
van nyoma, akik a válságból profitálnak. Azonban ezt nyíltan ők sem merik felvállalni. Aki úgy érzi, hogy ő vezeti ki 
a válságból a céget, féltékenyen csipkedi a tanácsadót. Elhallgat-e valami fontosat, amit ő nem tud. A fő gond az, ha 
a tanácsadót nem értik. Ilyenkor néhány körön keresztül megkísérlik darabokra szedni. Sok kör nincs, de szemben a 
nárcisztikus esettel, egynél mindig több van. Fogékonyak arra, hogy várható-e eredmény, vagy sem. Eközben 
hallatlan érzékenyek. Könnyen megsértődnek. Minden kritika kétélű náluk. Hajlamosak jóval többet önmagukra 
venni, mint amennyi jogos. Ez bénítólag hat. Ugyanakkor nagyon hálásak, ha valaki az ezzel kapcsolatos terheiket 
csökkenti és kimutatja a külső nehézségeket. Így is rendszerint elég sok marad a belsőből. 
 
21 Jánossy Ferenc, id. Mű. 80. old. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 

tén többnyire 2.5.5. számú ábra 2. változata az 
rvényes. A tudástőke hanyatlásáról azonban itt sincs szó. Csak a lassabb fejlődéséről, aminek 

rás megszűnik és akkor a 
jlettségi szint újra láthatóvá válik. Ezt láttuk a MOL esetében. A MOL mért tudástőkéje az 

 

. Ebben sok 
inden összegződhet. A képzésbe bevont hallgatók fele nem megy el az oktatásra, vagy elmegy, 

legfejlettebb technikát, vagy azokra a BKV dolgozókra, akik metró helyett 60 éves villamosokat 
vezetnek. Ezért a bajba jutott vállalatok ese
é
késése mind vállalati szinten, mind társadalmi szinten számottevő lehet. 
 
De hogyan lehet ezt a tudástőkét kimutatni? 
 
A Jánossy féle módszer szerint meg kell várni, míg a válság, a megzava
fe
Orbán kormány időszakában az egy negyedére csökkent, majd jelenleg a Horn időszak értékeit is 
meghaladó. Valószínű, hogy a MOL tudástőkéje az Orbán kormány időszakában sem csökkent, 
hanem töretlenül fejlődött és így egyre stabilabban haladja meg az évi 200 milliárdot. A 
tudástőke a politikai ciklusok külső hatásaitól független. Ennek fejlődését az Orbán kormány 
időszakában sem zavarta meg semmi. 
 
A kivárás azonban nem mindig járható út, különösen akkor nem, ha kilátástalan. Ilyenkor a cég 
belső információs rendszerére kell támaszkodni. 

Figyelmesen elolvastuk az IAS megfontolásait az immateriális javakról és elismerjük, hogy az 
immateriális javak esetében 
 

1. a ráfordítások egyedileg pontosan nem azonosíthatók be, 
 

2. az eszközök nem tulajdonolhatóak és nem kontrolálhatóak kellő biztonsággal, és hogy 
 

3. az alkalmazásuktól várt eredmény is bizonytalan. 
 
Mivel azonban meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a ráfordítások tudástőkét hoznak létre és 
ennek meg akarjuk becsülni a nagyságát, nem tehetünk mást, mint hogy ezen ráfordítások 
eredményét eszközöknek tekintjük és úgy is vesszük őket számba. Tételezzük fel, hogy 
vállalatunk évi 4 milliárd forintot fordít oktatásra, munkaerő toborzásra, átképzésre, 
végkielégítésekre, tanácsadókra. Ezek az összegek nem tekinthetők externáliáknak, de működési 
költségeknek sem. Ezek a ráfordítások a válságból való kilábalás eszközeit teremtik meg. A 
képzés magasabb kompetenciát eredményez, jobb belső szervezettséget, új ügyfeleket. Mindezt 
erősítik a tanácsadók is. A toborzás, a végkielégítések a munkaerő állomány értékét növelik 
 
Mindezek alapján töltsük ki a 2.5.3 számú táblázatot! 
 
Az intellektuális, vagy tudástőke nyitó állományával egyenlőre nem törődünk. Feltételezzük, 
hogy válságba jutott vállaltunk a nulláról indul. Ez esetben, ha négy éven keresztül minden évben 
4 milliárdot fektet be, akkor a negyedik évben 6 milliárdos tudástőkével rendelkezik. Nézzük 
meg, mi ennek a számításnak a valóság tartalma! 
 
Ugye azt mondta a számvitel, hogy az inputok nem egyértelműen azonosíthatók. Ezt fejezi ki 
rendszerünkben a beruházás hatékonysága fajlagos, mely példánkban 50 százalék
m
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 

 2.5.3. számú táblázat 

Intellektuális Intellektuális Beruházás 

sága 

Intellektuális 

beruházás 

Intellektuális 

állománya  

de a fele nem figyel oda, vagy oda figyel, de a fele nem érti meg, vagy megértené, de az előadó 
képtelen a tudását hatékonyan átadni, stb. Lehet, hogy a toborzottak fele nem jó találat, lehet, 
hogy az idő előtt nyugdíjazottaknak a felét nem kellett volna elküldeni, stb. Nyilván, ha minden 
intellektuális befektetést fele hatékonysággal csinálunk, akkor a koefficiensünk, mely az egyes 
beruházások hatékonyságának az átlaga, jól fejezi ki a valóságot. 
 
Ekkor intellektuális eszközeink értéke négy helyett csak kettővel nő. 
 

 
A tudástőke becslése a vállalat belső adatai alapján 

 

 

Év
Intellektuális 

tőke nyitó 
állománya

Intellektuális 
tőkeberu-

házás

Beruházás 
hatékony-sága Aktíválás Elavulási kulcs Elavulás

Intellektuális 
tőke záró 
állománya

1 4 50% 2.0 2
2 2 4 50% 2.0 15% 0 4
3 4 4 50% 2.0 15% 1 5
4 5 4

Egyenlet: 
 

tőke záró 
állománya 

= tőke nyitó 
állománya 

+ hatékony- x tőke- - tőke nyitó x Elavulási 
kulcs 

Intellektuális Intellektuális 
tőke záró 
llománya 

= tőke nyitó 
állománya 

+ Aktiválás 
á

- Elavulás 

 
 
Esz ásodik évben is négy 

il aként egy 15 százalékos elavulással 

a az 
tuális 

közeink azonban nem csak növekszenek, hanem csökkennek is. Ha a m
liárdot ruházunk be és a csökkentő tényezők átlagm

számolunk, akkor a második év végére eszközeink értéke 4 lesz. Nyilván a 15 százalékos 
elavulási kulcs itt ugyanolyan sok tényező átlaga, mint a beruházás hatékonysága fajlagos. 
 
Ez idáig jó, mondhatnánk, de mi legyen a kezdő értékkel, pontosabban annak hiányával? 
 
Erre az a válaszunk, hogy az gyakorlatilag mindegy. A tudástőke nagysága ugyanis az elavulás 
ténye miatt nem függ érdemben a kezdő értéktől. A tudástőke nagysága, melyet modellünkben az 
intellektuális tőke záró állománya fejez ki, csak az intellektuális tőkeberuházások aktiválható 
nagyságától, illetve az azok által létrehozott eszközök elavulási kulcsától függnek. H
intellektuális tőke növekmény kettő, a leértékelődés pedig 15 százalék, akkor az intellek
tőke növekedése a 13 felé fog tartani. 
 
 

50% 2.0 15% 1 6

1 2 Határérték
Növekmény Leérték

2
elődés 1/2

15% 13
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.5 Egy nemzetgazdasági kitekintés 100 
nagyvállalat összesített mintáján

 

gától és az elavulási kulcstól. 

et megvalósítja. Az olvasótól elnézést kérek, ha erre 
em tudok élő esettanulmányt felmutatni. Ezek az adatok ugyanis a legjobb honlapokról is 
iányoznak. 

 
Megnyugtatásul bemutatjuk a modellt egy irreálisan nagy kezdőértékkel és látjuk, hogy mekkorát 
hibázhatunk, ha az intellektuális tőke számbavételét nem visszük vissza a római birodalomig. 
 

2.5.4. számú táblázat 
 

Az intellektuális tőke értékének függése az intellektuális tőke nyitó értékétől, az 
intellektuális tőkeberuházásoktól, a beruházások hatékonysá

 

 
Így bajba jutott vállalatunk abból is következtetni tud saját tudás tőkéjének nagyságára, ha saját 
tudástőkéje növelésére fordított költségprojektjeit alaposan számba veszi, valamint értékeli azt a 
hatékonyságot, mellyel ezeket a projektek

Év tőke nyitó 
állománya

tőkeberu-
házás hatékony-sága Aktíválás Elavulási kulcs Elavulás

Intellektuális 
tőke záró 

1 100 4 50% 2.0
2 102 4 50% 2.0 15% 15 89
3 13 77
4 12 68

0

13 28 4 50% 2.0 15% 4 26
14 26 4 50% 2.0 15% 4 24
15 24 4 50% 2.0 15% 4 22
16 22 4 50% 2.0 15% 3 21
17 21 4 50% 2.0 15% 3 20

50% 3 19
50 3 8

20 50 3 17
21 4 50% 3 17

4 50% 2.0 15% 3 16
23 4 2.0 15% 16
24 4 2.0 15% 15
25 4 50% 2.0 15% 2 15
26 15 4 50% 2.0 15% 2 15
27 15 4 50% 2.0 15% 2 15

14
34 14 4 50% 2.0 15% 2 14

14

Intellektuális Intellektuális Beruházás 

állománya
102

89 4 50% 2.0 15%
77 4 50% 2.0 15%

5 68 4 50% 2.0 15% 10 6
6 60 4 50% 2.0 15% 9 53
7 53 4 50% 2.0 15% 8 47
8 47 4 50% 2.0 15% 7 42
9 42 4 50% 2.0 15% 6 37

10 37 4 50% 2.0 15% 6 34
11 34 4 50% 2.0 15% 5 31
12 31 4 50% 2.0 15% 5 28

18
19

20
19
18
17

4
4
4

2.0
2.0
2.

15%
15%
15%
15%

%
%

1
0

2.0
22 17

16
16
15

50%
50%

2
2

28 15 4 50% 2.0 15% 2 14
29 14 4 50% 2.0 15% 2 14
30 14 4 50% 2.0 15% 2 14
31 14 4 50% 2.0 15% 2 14
32 14 4 50% 2.0 15% 2 14
33 14 4 50% 2.0 15% 2

35 14 4 50% 2.0 15% 2

1 2 Határérték
Növekmény Leértékelődés  1/2

2 15% 13

n
h
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

 
2.6. A tudástőke elemekre bontása 
 

gy MATÁV menedzser – miután meghallgatta a MATÁV tudástőkéjéről szóló gondolatmeneE
–

tet 
 a következőket mondta. „Attól félek, hogy a maga javaslatán sokak kapva
lismerik, hogy az intangible befektetések nekik jók. Határtalan étvággyal falni kezdik a 
ndel tséget 

a  

, vagy egy oktatási vállalkozás. 

 kapnak, hisz azonnal 
fe
re kezésre álló erőforrásokat. Ez akár be is döntheti a vállalatot. Tud-e valamilyen segí
hhoz, hogy mérhessük, vajon oda mennek-e az általunk elköltött pénzek, ahova akarjuk és azt az
redményt hozzák-e, amit elvárunk?” e

 
Menedzser társunknak igaza van. Nem elég csak a vállalat egészének tudástőkéjét mérni. A 
részeit is meg kell ragadni, a részeket is meg kell mérni. Ez azonban sokkal nehezebb, mint az 
egész mérése. A tudástőke egészének megbecslése lényegesen könnyebb, mint felbontása 
elemeire. Ennek ellenére a felbontás nem lehetetlen. A problémák értelmezéséhez és a lehetséges 
megoldásokhoz a 2.6.1. számú ábra jelenti az elméleti alapot. 
 

2.6.1. számú ábra 
 

 
Kezdjük egy egyszerűbb esettel! Tételezzük fel, hogy egy 1 személyes tudás vállalatot építünk fel 
minimális tőkével és a saját munkaerőnkkel. Lehet ez egy könyvelő cég, egy ügyvédi iroda, egy 
tanácsadó cég

A tudástőke felbontása elemeire

Tőkefajták
önálló 

tanulmányozása

Kompeten-
cia

Ügyfél

tőke

Szervezeti

tőke

Tangible
(pénzügyi) 

tőke

Tudástőke teremtés, 
a megfelelő

menedzsment
módszerek, mérőszámok 

kialakítása

Pénzügyi menedzsment 
célok,  projektek

Pénzügyi menedzsment 
mérőszámok

Kompetencia 
menedzsment célok,  

projektek

Kompetencia menedzs-
ment mérőszámok

Ügyfél menedzsment 
célok,  projektek

Ügyfél menedzsment 
mérőszámok

Szervezeti menedzsment 
célok,  projektek

Szervezeti menedzsment 
mérőszámok

Stratégiai
szűrő

Növekedési, 
hatékonysági és 

kockázatcsökkentési 
kontrol

IAM

A tőkefajták közötti 
Kívánatos kombinációk és 

kapcsolatok
kialakítása

Szervezeti

tőke

Ügyfél 

tőke

Tudás

tőke
€

Érték 
teremtés

€

Növekedés, megújulás
Hatékonyság

Az elvesztés kockázata
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

Induláskor fel fogjuk mérni, hogy mennyi tőkénk van. Minden bizonnyal arra a szomorú 
sak egy minimális tangible tőkénk van (egy lakás, aminek 

gy részét irodának használhatjuk, telefonunk, mely részben üzleti kommunikációra szolgálhat, 

petenciákra tettünk szert, vagy nyelveket tudunk, esetleg 
l zongorázunk. Talán ebből meg lehet élni. Azaz a tangible tőkénk mellett van még 

gunk megélni. Az csak akkor hoz 
vedelmet, ha az azt fogadó ügyféltőkére is szert teszünk. Pestiesen szólva kapcsolatokra. 

Nekifogunk hát ennek kiépítéséhez. Barátokat látogatunk, a munkanélküli családtagokkal 
zórólapokat osztogattatunk a metróban, vég nélkül tartjuk az ingyenes, önmagunkat és az 

 

 

t  
 

 

 

 
id
 

l 

                                                

következtetésre fogunk jutni, hogy c
e
autónk, mellyel részben az üzleti utakat teszünk, egy számítógépünk és némi készpénzünk. Ez 
tehát a tangible tőkénk. 
 
Miután kikeseregtük magunkat, hogy ez bizony édes kevés, hamarosan eszünkbe jut, hogy 
tudunk, könyvelni, vagy van egy ügyvédi diplománk, esetleg korábban elvezettünk egy 
nagyvállalatot és komoly vezetési kom
jó
kompetenciánk is. 
 
Ezzel megkezdtük a tőkefajták önálló tanulmányozását (2.6.1. számú ábra 1. blokk). 
 
Gyorsan rá fogunk jönni, hogy a kompetenciánkból nem fo
jö

s
általunk választott területet népszerűsítő előadásokat. 

Egy idő után ezt túl fárasztónak fogjuk találni és rájövünk, hogy másokkal összefogva előrébb 
jutunk és megkezdjük a kapcsolati tőke egy másik fajtájának a kiépítését, a szervezeti tőkéét. 
Csatlakozunk szövetségekhez, szindikátusi szerződéseket kötünk, stb. A 2.6.1.számú ábra 
logikája szerint itt már nem csupán a tőkefajtákat tanulmányozzuk, hanem az azok közti 
összefüggéseket is (A tőkefajták közötti kívánatos kombinációk és kapcsolatok kialakítása). 

Ekkor már lassan jön a pénz és mivel működik a rendszer, a fokozatosan bővülő és egyre 
hatékonyabbá váló alaptevékenység mellett egyre több olyan projektet indítunk, melyek ezeket a 
őkefajtákat szisztematikusan fejleszti. Odafigyelünk, hogy ezek a projektek egymással a lehető

legjobb szinergiában fejlődjenek. Ezzel átléptünk a 2.6.1. számú ábra középső, harmadik
blokkjába. 

Ha netalán el akarunk számolni önmagunkkal, akkor a következő eredménykimutatást 
készíttetjük el a könyvelőnkkel (2.6.1. számú táblázat). 

Egy tipikus egy személyes kényszervállalkozónak a lakása az irodája, az autója a menedzser 
autója, így személyes eszközei részben a vállalkozói vagyonát alkotják. Ha nem akarja becsapni 
önmagát, akkor ezek egy részét a vállalkozása tangible vagyonának tekinti, amely a vizsgált
őszakban 10 millió forint körül ingadozott22. 

Az eredménykimutatásából a szabad cash flow-ját is levezetheti. Az egyszerűség kedvéért 
feltételeztük, hogy az autóját és a számítástechnikai eszközeit a képződő amortizációbó
folyamatosan cseréli, így szabad cash flowja az adózás előtti eredményével egyenlő. 
 

 
22 Természetesen adózási szempontból sokkal többet mutat ki vállalkozói vagyonnak, hogy több költséget 
számolhasson el. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

Az eredménykimutatás bevétel levezetéséből látszik, hogy vállalkozónk gyarapodása főleg abból 
jön, hogy egyre több órát számláz ki és egyre nagyobb óradíjjal. A működése tehát egyre 
hatékonyabb. 
 

2.6.1. számú ábra 
Az egyszemélyes vállalkozás eredménykimutatása 

 

 
Egyszemélyes vállalkozónk kezdetben majdnem csődbe ment. Az ötödik év végére azonban már 
megindult az üzlet. Most tételezzük fel, hogy a további sikerek érdekében még mélyebben akarja 
saját hatékonyságát elemezni és ehhez ki akarja számítani tudástőkéjét, sőt azt még 
tőkefajtánként is fel akarja bontani. 
 
Ehhez előbb kiszámítja vállalkozása cégértékét (2.6.2. számú táblázat). 

ár 179 milliót ér, aki azonban harsányan 
ineveti: „Hogy tudsz ilyen marhaságot mondani? Úgy ahogy kijövünk a pénzből, de hogy 

rül termel, akkor úgy a 200 körül fog termelni. 
nnyit kellene valakinek adni az asszonykának, hogy ne vegye észre anyagilag, ha hirtelen 

1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
nflációs ráta (%) 5 5 5 5

en (MFt.) 9.6 10.1 10.6 11.1 11.7

25
Óradíj (Ft/h.) 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000

525,000 551,250 578,813 607,753
Éves kötségek (Ft.) 2,280,000 2,394,000 2,513,700 2,639,385 2,771,354

46

I
Eszközök (MFt.)

Lakás iroda része 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1
Autó 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6
Telefon 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Számítógép 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Készpénz 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
Eszközök összes

Bevételek
Heti óraszám (h) 10 20 30 30

Éves bevétel (Ft.) 2,500,000 6,000,000 10,500,000 12,000,000 12,500,000
Költségek

Lakásrezsi (Ft.) 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861
Autófenntartás (Ft.) 300,000 315,000 330,750 347,288 364,652
Telefon, Internet (Ft.) 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582
Autó cserére (amortizáció) (Ft.) 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506
Számítógép cserére (amortizáció) (Ft.) 500,000

Adózás előtti eredmény MFt.) 220,000 3,606,000 7,986,300 9,360,615 9,728,646
Beruházások

Laptop csere 500,000 525,000 551,250 578,813 607,753
Autó csere 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506
Beruházások összesen (Ft) 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,259

Szabad cash flow (Ft) 220,000 3,606,000 7,986,300 9,360,615 9,728,6

 
Örömmel elújságolja feleségének, hogy vállalkozása m
k
milliomosok lennénk?” 
 
Vállalkozónk nem vitatkozik, de tudja, hogy negyvenes éveit taposva még húsz évig termelheti a 
szabad cash flow-t és ha évente 10 millió kö
E
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

eltűnne az életéből. Az esetleges nyugdíjakról meg a diszkontálásról mélyen hallgat. Ezt úgy is 
reménytelen elmagyarázni.23

 
 

2.6.2. számú táblázat 
Az egyszemélyes vállalkozás cégértéke 

 
 
A tudástőke meghatározása a következőképpen alakul (2.6.3. számú táblázat). 
 
 

2.6.3. számú táblázat 
Az egyszemélyes vállalkozás tudás tőkéje 

 

 
 
Most ezt fel szeretné bontani tőkefajtákra. Vállalkozónk az eredménykimutatásból és a józan 
eszéből össze tudja állítani a következő táblázatot (2.6.4. számú táblázat). 
 

1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
Cégérték 139 152 163 171 179
             Tangible eszközök MFt. 9.6 10.1 10.6 11.1 11.7
Tudástőke MFt. 129.0 141.9 152.7 160.2 167.2

 
 

                                                 
23 Kicsit fura a gondolat, de nem teljesen ir

rintot ér. Az, hogy röpködnek a milliók, 
reális, hogy egy átlagfizetés szintjén élő embertársunk úgy 20-25 millió 
természetesen nem jelent semmit. A milliomos dollár alapon számolva fo

200 millió felett kezdődik. Az átlagember ettől természetesen nagyon messze van. 
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

 
2.6.4. számú táblázat 

Az egyszemélyes vállalkozás munkaidő alapja 

ogy újra romlik. Ennek szeretné megkeresni az okait. Ehhez elsősorban arra kíváncsi, hogy mire 
ennek a non chargeable órái. Úgy látja, hogy újra csak azért dolgozik többet, hogy legyen 

y neki róható fel. 

recíz ember lévén öt éven keresztül időnyilvántartást vezetett és tudja, hogy mire fordította az 
ejét. Időnyilvántartása alapján összeállítja a következő táblázatot (2.6.5. sz

 
Az időnyilvántartás proj t és minden projektről 

ompetenciájának növelése szempontjából, valamint a kollegákkal való összeszerveződésnek is 
z egyetem a színtere. Ügyféltőkét itt nem nagyon tud építeni, mivel a hallgatók még nem 
lentenek fizetőképes keresletet. Ez fejeződik ki az egyetemi projektek 50 – 30 – 20 százalékos 

 megélhetéshez még ez sem elég. Ezért vállalkozónk igyekezett bejutni a vállalati piacokra. Itt a 
ompetencia szintén fejlődik, de döntő az ügyféltőke fejlesztése. Ennek van még egy további oka 

is. A vállalatok vállalkozónkat nem veszik elég komolyan. Kiszolgáltatottságát tudván 
beszéltetik, dolgoztatják, szívják az agyát, de jelentős számú chargeable óraszámot nem 

Hasonló megfontolásokkal minden további projekt és gyűjtőprojekt ellátható ilyen felosztási 
arányszámokkal. A sport mindhárom területet szolgálja, de kiváltképp az ügyféltőkét, mivel a 
tenisz ezt hatásosan növeli. A tanulás és a kultúra döntően a kompetenciát növeli, az emberi 
kapcsolatok gyűjtőprojekt az ügyféltőkét, míg a menedzsmentre fordított idő mindhárom területet 
fejleszti. 
 

 
1 év 2 év 3 év

Napi munkaidő alap (h)
Éves kiesett napok száma (nap) 20 20 20
Éves munkaidő alap (h) 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140
Chargeable órák száma (h) 490 980 1,470 1,470 1,225
Chargeability index 12% 24% 36% 36% 30%
Non chargeable órák száma (h) 3,650 3,160 2,670 2,670 2,915

4 év 5 év
12 12 1212 12

20 20

 
 
Ha napi tizenkét órát dolgozik és mindössze 20 napot van szabadságon, vagy betegállományban, 
akkor munkaidejének mindössze 30 százalékát fizetik meg (chargeability index). Kezdetben ez az 
arány rosszabb volt. Keserűen emlékszik vissza azokra az időkre, amikor ledolgozott óráinak 
többsége arra ment, hogy legyen munkája. Ma már örül, hogy ez az arány jobb, de nyugtalanítja, 
h
m
munkája és tudni szeretné, hogy ez a kedvezőtlen változás a környezetének, vag
 
P
id ámú táblázat). 

ektenként tartalmazza az időfelhasználás
megbecsülte, hogy azok hány százalékban növelik a az egyes tőkefajtákat.  
 
Vállalkozónk egyetemi tanár és így egy egyetemi fizetésből nem tud megélni. Keresett egy 
másikat is. Csak így tudta chargeable óráit növelni. Az egyetemi projektek nagyon hasznosak 
k
a
je
arányaiban. 
 
A
k

biztosítanak neki. Azt reméli, hogy fáradozásai előbb-utóbb megtérülnek és a kiépülő ügyféltőke 
előbb utóbb javítani fogja a chargeability indexet is. Ezek fejeződnek ki a vállalti projektek 30 – 

0 – 60 százalékos arányaiban. 1
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

Ha ezekkel a karban tartott arányszámokkal az időfelhasználást felosztjuk, majd tőkefajtánként 
jra összegezzük, akkor megtudjuk, hogy a legértékesebb erőforrásából, a munkaidejéből, 

vállalkozónk mennyit fordított az egyes tőkefajták kifejlesztésére. 
 

2.6.5. számú táblázat 

ú

 
Az egyszemélyes vállalkozó időnyilvántartása 

 
1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Projektek
etem 1 10 10 10 10 10

Kompetencia 50% 5 5 5 5 5
Szerveződés 30% 3 3 3 3 3
Ügyféltőke 20% 2 2 2 2 2

etem 2 7 7 7 7 7

lalat 3 10 10 10 10 10

6
lalat 4 10 10 10 10 10

6 6 6
5 6 6

Kompetencia 30% 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Szerveződés 30% 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Ügyféltőke 40% 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

petencia 35.8 35.8 36.4 36.3 36.3
erveződés 22.3 22.3 22 22.1 22.1

Tőkebektetési terület Óraráfordítás
    Egy

    Egy
Kompetencia 50% 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Szerveződés 30% 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Ügyféltőke 20% 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

    Vállalat 1 15 15 15 15 15
Kompetencia 30% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Szerveződés 10% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Ügyféltőke 60% 9 9 9 9 9

    Vállalat 2 5 5 5 5 5
Kompetencia 30% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Szerveződés 10% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ügyféltőke 60% 3 3 3 3 3

    Vál
Kompetencia 30% 3 3 3 3 3
Szerveződés 10% 1 1 1 1 1
Ügyféltőke 60% 6 6 6 6

    Vál
Kompetencia 30% 3 3 3 3 3
Szerveződés 10% 1 1 1 1 1
Ügyféltőke 60% 6 6

anulás 5 5    T
Kompetencia 70% 3.5 3.5 3.5 4.2 4.2
Szerveződés 20% 1 1 1 1.2 1.2
Ügyféltőke 10% 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

    Sport 10 10 10 10 10
Kompetencia 30% 3 3 3 3 3
Szerveződés 30% 3 3 3 3 3
Ügyféltőke 40% 4 4 4 4 4

    Emberi kapcsolatok 8 8 8 8 8

    Kultúra 4 4 5 4 4
Kompetencia 80% 3.2 3.2 4 3.2 3.2
Szerveződés 10% 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Ügyféltőke 10% 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4

    Menedzsment 16 16 15 15 15
Kompetencia 20% 3.2 3.2 3 3 3
Szerveződés 40% 6.4 6.4 6 6 6
Ügyféltőke 40% 6.4 6.4 6 6 6

Összesen 100 100 100 100 100
Kom
Sz

 
Ezen az úton megkaphatjuk a tudástőke input oldali felbontását tőkefajtánként (lásd a 2.6.6. 
számú táblázatot és a hozzá tartozó 2.6.2 és 2.6.3. számú ábrákat).  
 

Ügyféltőke 41.9 41.9 41.6 41.6 41.6
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

 
2.6.6. számú táblázat 

Az egyszemélyes vállalkozás tudástőkéjének felbontása összetevőire 
 

 
 

2.6.2 számú ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3. számú ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
ték 139 152

             Tangible eszközök MFt. 9.6 10.1
udástőke MFt. 129.0 141.9 152.7 160.2 167.2

              Kompetencia MFt. 46 51 56 58 61
              Szervezeti tőke MFt. 29 32 34 35 37
              Ügyféltőke MFt. 54 59 64 67 70

              Kompetencia MFt. 36% 36% 36% 36% 36%
              Szervezeti tőke MFt. 22% 22% 22% 22% 22%
              Ügyféltőke MFt. 42% 42% 42% 42% 42%

Cégér 163 171 179
10.6 11.1 11.7

T

Az egy személyes vállalkozás értékének felbontása
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Az egyszemélyes vállalkozás értékének felbontása
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

Az adatokat elemezve vállalkozónk arra a sejtésre jut, hogy kompetenciája, de különösen a 
szervezeti tőkéje terhére túlfejlesztette az ügyféltőkéjét, ami lerontotta annak hatékonyságát és ez 
z oka a chargeable óraszám visszaesésének. 

Mint minden értéknek, úgy a tudástőke értékének is két meghatározó eleme v
 

1. Mennyit fektetett bele a létrehozója? 

em. 

állalkozónk bonyolult értékelméleti megfontolások nélkül is érzi, hogy a környezeti, vagy a 
piaci értékmérést a tudástőke felbontásánál is alkalmaznia kell. Nehézséget o

ny, hogy élyes 
állalkozás aggregált hozama mely tőkebefektetések eredménye. 

 megoldást tapasztalati alapon véli megtalálni.  

ég jól emlékszik arra az időre, amikor a chargeable órák száma nyomasztóan alacsony volt és 
mikor alacsony óradíjért bármilyen munkát el kellett vállalnia. Ekkor nem voltak jó ügyfelei, a 
eglévő ügyfelek nem fizettek jól, illetve nem voltak visszatérő ügyfelei, azaz ismételt 
egrendelései. A chargeable órák növekedését többek között azzal érte el, hogy az egyetemi 

áttér segítségével jó nevű ügyfelekhez jutott be, akik igényesebbek lévén hajlandóak voltak 
bbet fizetni és miután elégedettek voltak a szolgáltatásaival, ismételten hozzá fordultak 
egrendeléseivel. 

z sem kerüli el figyelmét, hogy a jobb ügyfelek megszerzésében oly fontos egyetemi háttér 
incs ingyen. Jelentős egyetemi kutatómunkát kellett végeznie ahhoz, hogy erre a háttérre 

támaszkodhasson és nem egyszer olyat, ami a jövedelemtermelésben az adott p
avarta, k eznie, konferenciákat 
ellett saját pénzből finanszírozni, számítástechnikai és kommunikációs ráfordításai voltak. Jóba 
ellet lenni az egyetemi könyvtárosokkal, informatikusokkal, titkárnőkkel és mivel ők sem 
eresnek valami fényesen, extra jövedelmeiből nekik is juttatni kellett valamit, hogy az extra 
zolgáltatásaikhoz hozzájusson. Nem feledkezik meg a szakdolgozataikat író hallgatóiról sem, 
kik kérdéseiken keresztül rengeteg ötlettel gazdagították a szolgáltatási portfólióját. 

em kerülte el figyelmét az sem, hogy kezdetben, amikor mindenki azt kérdezte, mennyi ideje 
an a szakmában, bizony zavarban érezte magát akkor, amikor őszintén megmondta: nemrég 
ezdtem. Ma már pont az ellenkezője a jellemző. Büszkén hivatkozik társasága öt éves múltjára 

a
 

an: 

 
2. Hogyan értékeli ezt a befektetést a környezet, a piac? 

 
Amikor a cégértéket meghatároztuk, akkor mindkét reflexiót megragadtuk. Tudjuk, hogy 
vállalkozónk évente hány munkaórát fektet a cégébe és azt is, hogy ezt a piac miként értékeli. A 
megbízható értékeléshez mindkét elemre szükségünk van. Ha csak arról az oldalról indulnánk ki, 
hogy mennyit dolgozunk, akkor minden munkaráfordításunk értékalkotó lenne. Sajnos azonban a 
világ nem ennyire egyszerű. Az csak a piaci visszajelzések sztochasztikus sorozatából derül ki, 
hogy egy adott munkateljesítmény, egy adott befektetés egy adott közegben értékalkotó, vagy 
s
 
V

koz viszont az a 
té  a külső értékmérés aggregált jellegű. Semmit sem mond arról, hogy az egy szem
v
 
A
 
M
a
m
m
h
tö
m
 
A
n

illanatban erősen 
z orlátozta. Ennek költségei is voltak. Könyveket kellett beszer
k
k
k
s
a
 
N
v
k
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2. fejezet: A tudástőke mérése 2.6 A tudástőke elemekre bontása
 

és látja, hogy ez mennyire erősíti ügyfelei bizalmát. Látja, hogy növekvő szaktudása növekvő 
jlagos hozzáadott értéket termel és mindez együtt közérzetét jelentősen javította. 

zen megfontolásai alapján alakította ki scorecard rendszerét, melyet a 2.6.4. számú ábra jelenít 

 2.6.4. számú ábra 

fa
 
E
meg. 
 

 
Az egyéni vállalkozás scorecard rendszere24

 
ÜgyfélÜgyfél Szervezet KompetenciaSzervezet Kompetencia

 
 
Ezzel valójában átléptünk a 2.6.1. számú ábra IAM blokkjába. IAM a Sveiby féle Intangible 
Asset Monitor25 rövidítése. Magyarul Immateriális Vagyon Figyelőnek fordíthatnánk. A 2.6.4 
számú ábra valójában az egyéni vállalkozónk immateriális vagyon figyelő rendszerét ábrázolja. 
 
A pontosabb értelmezés érdekében most a vállalkozó tapasztalatait és a scorecard rendszer 
mutatóit tételesen is egybe vetjük: 
                                                 
24 A bemutatott IAM valójában a CELEMI immateriális vagyon figyelője. 
25 Karl Sveiby idézett alapművének harmadik része lényegében az immateriális vagyonfigyelővel foglalkozik. A 

ELEMI immateriális vagyon figyelőjét is Sveiby készítette. C
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2.6.7. számú táblázat 

Az egyéni vállalkozó tapasztalatai és immateriális vagyon figyelőjének mutatói 
 

 Ügyfél tőke Szervezeti tőke Kompetencia 
Tapasztalat: Kezdetben 

nevű ügyfelekre 
tett szert 

Tapasztalat: Jelentős 

ahhoz, hogy az 
egyetemi háttérre 
támaszkodhasson. 
Ennek költségei is 

Tapasztalat: Ma büszkén 

múltjára. 

zavarta. 

nem voltak jó 
ügyfelei, később jó 

kutatómunkát 
kellett végeznie 

hivatkozik 
társasága öt éves 

Kezdetben a 
jártasság hiánya 

voltak. 

Növekedés, 
megújulás 

Muta Mutató: A szakmában tó: Jó ügyfelek aránya Mutató: Kutatási költségek 
az árbevétel 
százalékában 

eltöltött évek 
száma 

Tapasztalat: Kezdetben a 
meglévő ügyfelek 
nem fizettek jól, 
később az jó 
ügyfelek 
igényesebbek lévén 
hajlandóak voltak 
többet fizetni 

Tapasztalat: Jóba kellet 
lenni az egyetemi 
könyvtárosokkal, 
informatikusokkal, 
titkárnőkkel és 
mivel ők sem 
keresnek valami 
fényesen, extra 
jövedelmeiből 
nekik is juttatni 
kellett valamit, 
hogy az extra 
szolgáltatásaikhoz 
hozzájusson. 

Tapasztalat: Látja, hogy 
növekvő 
szaktudása 
növekvő fajlagos 
hozzáadott értéket 
termel. 

Hatékonyság 

Mutató: Egy ügyfélre jutó 
árbevétel 

Mutató: Támogató 
személyzetre jutó 
árbevétel 

Mutató: Fajlagos 
hozzáadott érték 

Tapasztalat: Kezdetben 
nem voltak 
visszatérő ügyfelei, 
azaz ismételt 
megrendelései, 
később a jó 
ügyfelek ismételten 
hozzá fordultak 
megrendeléseivel 

Tapasztalat: Nem 
feledkezik meg a 
szakdolgozataikat 
író hallgatóiról 
sem, akik 
kérdéseiken 
keresztül rengeteg 
ötlettel 
gazdagították a 
szolgáltatási 
portfólióját. 

Tapasztalat: A javuló 
eredmények a 
vállalkozó 
közérzetét 
jelentősen 
javították 

Stabilitás 

Mutató: Ismételt 
megrendelések 
aránya 

Mutató: Újoncok, 
mentoráltak aránya 

Mutató: Megelégedettségi 
index 

 
 
A mutatók elemzése megerősíti a vállalkozó korábbi sejtését. Az utóbbi időben a gyors 
jövedelemszerzés érdekében elhanyagolta az egyetemi héttér erősítését, ami a heti chargeable 
óraszám csökkenéséhez vezetett (lásd az eredménykimutatást!). A scorecard mutatók tehát azt 
jelzik, hogy befektetései ezen a téren nem hatékonyak, ügyfél tőkéje kisebb értékű, mint azt a 
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befektetett munka alapján érzékeljük. A jövőben a munka jelentősebb részét ide kell 

áadásul ez a mutatószámrendszer már akkor képes jelezni az esetleges piaci leértékelődést, 
amikor könyvelőnk még nem tudja összeállítani a szabad cash flow leve
adatok

Végezetül vállalkozói példánkat azzal zárjuk, hog tt gondo ely 
vállalkozásra igaznak vek  változ  
immateriális befektetések tő való felbontá blémamentes ugyan, de nem 
lehetetlen vállalkozás. Sőt! A y miatt e peratívusz. 

koncentrálni, illetve itt kell elérni a nagyobb hatékonyságot. 
 
R

zetéséhez szükséges 
at. Vállalkozónk tehát még időben beavatkozhat az eredmény érdekében. 

 
y az itt bemutato latmenetet bárm

 tartjuk. A méretek nö
keelemekre 
z éleződő versen

edésével sok részlet
sa nem pro

gyre inkább im

ik, de a lényeg nem. Az
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 112

lis Asset Monitor), a másik pedig a 

je, melyet már 
bbször meghivatkoztunk. 

2.7.1. számú ábra 
 

 
 
Eszerint a vállalat alapvetően három tőkeelemből épül fel, így 
 

• a dolgozók által hordozott tudástőkéből,  
 

• a szervezeti tőkéből, mely az egyes dolgozók által hordozott tudás elemek egységes 
folyamatokká szervezése, illetve azok vállalat által birtokolt materiális rendszerekbe való 
kimentése, valamint  

 
• az ügyféltőkéből, amely a vállalat vevői kapcsolatait jelenti.  

 

 
2.7 Gyakorlati kísérletek az immateriális vagyon és jövedelmek mérésére 
 
 
Az elmúlt húsz évben a kérdés kezelésében a korábban bemutatott mérési eljárásokon túl két 
rendszer mutatott fel figyelemre méltó eredményeket. Az egyik a tudásmenedzsment alapokon 

ifejlődött immateriális vagyon figyelő (IAM – Immateriak
stratégiai teljesítménymérőszámok kiegyensúlyozott rendszere, a BSC (balanced scorecard). 
Ugyan sohasem törekedtek a pénzügyi eredmények tényszerű magyarázatára, de érintőlegesen 
ide tartoznak még a minőségügyi rendszerek is (Magyarországon ezek közül leginkább az 

FQM terjed). E
 
Az immateriális vagyon figyelő (IAM) alapvetően Karl Erik Sveiby nevéhez fűződik, aki 
szakított a vállalat hagyományos szemléletével és először a vállalatot, illetve a vállalati 
jövedelmek keletkezését a láthatatlan immateriális tőkeelemekből vezette le. Ennek szellemes 
képi megfogalmazását jelenti az úgy nevezett három körös vállalati modell
tö

Szervezeti

tőke

Ügyfél 

tőke

Tudás

tőke
€

Érték 
teremtés

€

Szervezeti

tőke

Ügyfél 

tőke

Tudás
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teremtés
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zek egyike sem számviteli kategória. A számvitel ebből legfeljebb azt jeleníti meg, ami ebből 

álik.  

zen három vagyon (stock) mindegyike flow kapcsolatokban érintkezik egymással. Ezek a flow-

gyetlen mutatószámmal a láthatatlan tőke nem mérhető. Csak mutatószámok együttesével, akár 

 mutatókat választ ki a felsorolt tőkeelemek és flow-k figyelésére, 
mérésére (2.7.2. számú ábra). 

2.7.2. számú ábra 
 

E
szoftverekben, bizonyos vagyonértékű jogokban, goodwillben, stb. láthatóvá v
 
E
k az említett stock-okat növelik, illetve csökkentik. A legfontosabb flow elemek az immateriális 
tőke elemekbe való befektetés, azok elavulása és a kockázatok. Tekintettel arra, hogy ezen 
immateriális elemeket nem látjuk, vagyonról csak a hatékonyságmérések függvényében 
nyilatkozhatunk. Ha a hatékonyság csökken, akkor a láthatatlan vagyon lassan eltűnik. Ha nő, 
akkor a láthatatlan vagyon is nő. Ezért a hatékonyságmérés az immateriális vagyon figyelő egyik 
kiemelt szempontja. 
 
E
a minőség. A mérés torpedó játékhoz hasonlít. Amikor nem tudjuk, hogy hol a csatahajó, jeleket 
rakunk egy négyzethálós papírra és a jelekből következtetünk a csatahajó elhelyezkedésére, 
alakjára, nagyságára. Az nyer, aki a legkevesebb jelből legjobban következtet a láthatatlan 
csatahajó helyzetére. Az analógia mintájára az immateriális vagyon figyelő egy olyan 
mutatószám együttes, amely

Az immateriális vagyon 
Példa az intellektuális tőke m

figyelő - IAM
érőszámaira

{A  képviseli,  ahogy a vagyonelemekből értéket teremthetünk, így a növelésükkel,
a megújításukkal, a hatékonyságuk kibontakoztatásával és az elvesztésük kockázaténak csökkentésével}

Külső szerkezet Belső szerkezet Kompetencia
Organikus növekedés IT befektetések Kompetencia index

Befektetések a belső szerkezetbe A pozícióban eltöltött évek száma
A képzettség szintje
A kompetencia cserélődése

Imázs növelő vevők Szervezést növelő vevők Kompetenciát növelő vevők
Értékesítés új vevőknek Új termékek/szolgáltatások aránya Képzési és iskolázási költségek

Újonnan megvalósított folyamatok Diverzitás

Vevő profitabilitás Támogató személyzet aránya Szakértők aránya
Egy vevőre jutó értékesítés Leverage hatás
Nyerés/vesztés index Egy foglalkoztatottra jutó hozz. érték

Egy szakértőre jutó hozzáadott érték
Egy foglalkoztatottra jutó profit
Egy szakértőre jutó profit

Érték/magatartás index Szakértők cserélődése
A szervezet kora Fizetések relatív szintje

Kor struktúra Támogató személyzet forgása Szenioritás

Innováció

Kockázat és 
st s

Piaci érték
Nem dologi eszközökDologi eszközök

Növekedés

Hatékonyság

Elégedett vevők indexe
Nagy vevők aránya

Elkötelezett vevők hányada Újjoncok aránya
Ismételt megrendelések gyakorisága Szenioritásabilitá

Azonos a hagyományos 
pénzügyi mutatókkal

 4 sor azt a négy módozatot
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ert látszólag 
gyszerűbb, mint az immateriális vagyon figyelő.  

• az ügyféltőkét láttató vevői nézőpont,  

áshoz folyamodtak. Eltávolodtak az immateriális tőkétől és a 
stratégiához fordultak, mint olyan magaslathoz, ahonnan mindent látni és m
ragadni. Képzeljük magunkat annak a hadvezérnek a szerepébe, aki felmegy egy hegyre, kitűzi a 

Érdekes módon azonban a láthatatlan tőkét és annak jövedelmeit mérő kísérletek közül egyenlőre 
a balanced scorecard az elterjedtebb. Talán azért, mert amerikai, vagy talán azért, m
e
 
Ennek az eszköznek a kidolgozása Robert Kaplan és David Norton nevéhez fűződik. 
Alapmunkáik26 figyelmes elolvasása azt bizonyítja, hogy ők is az immateriális tőke primátusából 
indultak ki27, amikor azt hangsúlyozták, hogy a teljesítmény méréseket a pénzügyi teljesítmény 
mérése mellett még legalább három területre ki kell terjeszteni és ezek gyakorlatilag ugyanazok, 
melyeket Sveiby említ, így 
 

 
• a szervezeti tőkét megragadni kívánó működési nézőpont és  

 
• a tudástőkét kezelni kívánó tanulás, fejlődés nézőpont.  

 
Sveibytől eltérően ők gyakorlatilag nem hittek az immateriális tőke mérésében28 és ezért egy 
egyszerű és frappáns megold

indent meg lehet 

célt és ebből vezeti le, hogy milyen legyen a gyalogsága, a lovassága és a tüzérsége. Önmagában 
ezekkel nem foglalkozik, csak a célnak alárendelten. Ha az ellenfél állásait egy huszáros 
rohammal be lehet venni, akkor a másik két fegyvernem paraméterei ennek alárendelődnek. Ha 
más a stratégia, akkor másként nézem a mögöttem lévő seregtesteket. 
 
A balanced scorecard kísérletek legnagyobb érdeme, hogy elgondolkodtatóan magas elvetélési 
arányuk ellenére a döntéshozók figyelmét a pénzügyi szempontok mögötti immateriális 
tőkeelemekre irányították. Aki egyszer felvállalt egy balanced scorecard projektet, még ha 
indulatosan el is vetette a kidolgozott mutatókat és fel is hagyott a mutatórendszer finomításával, 

                                                 
26 Norton-Kaplan: The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harward Business Review, 1992 
Norton-Kaplan: Balanced Scorecard, Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer, KJK, Budapest, 1998 
Norton-Kaplan: Strategy-Focused Organization, Harward Business School Press, 2000 
Robert S. Kaplan – Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan, haladó vezetői számvitel, Budapest, Panem 
kiadó, 2003 
27 „Ideális esetben, … a pénzügyi elszámolási modellt úgy kellene kiterjeszteni, hogy az magába foglalja a társaság 
olyan nem tárgyiasult (intangible) és intellektuális vagyonelemeit, mint a minőségi termékeket és szolgáltatásokat, a 
motivált és gyakorlott munkavállalókat, a gyorsan reagáló és előre tervezhető belső folyamatokat, valamint az 
elégedett és lojális vevőket. Az intangible vagyonnak és a vállalat képességeinek egy ilyen értékelése különösen 
sokat segítene, mivel az információs korszak vállalatainál ezek a vagyonelemek a siker szempontjából sokkal 
kritikusabbak, mint a tradicionális fizikai és dologi vagyonelemek.” (Robert Kaplan - David Norton: The Balanced 
Scorecard Harward Business School Press, Boston, Massachusetts, 1996 , page 7 
28 „A valóságban, azonban, az olyan vagyonelemek megbízható értékelésével kapcsolatos nehézségek, mint az új 
termék pipeline, a folyamatok tartalékai, a munkavállalói jártasság, a motiváció, a rugalmasság, a vevői lojalitás, az 
adatbázisok és rendszerek, stb. minden bizonnyal kizárják azt, hogy azok valaha is a mérlegbeszámoló részét

zék. Mégis ezek azok az igazi vagyon elemek és képességek amelyek a ma és a holnap kompe
etében a siker szempontjából kritikusak.” (Robert Kaplan - David Norton: The Balanced Scorecard Harwa

 
képez titív 
környez rd 
Business School Press, Boston, Massachusetts, 1996 , page 7) 
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bbé nem fog pénzügyi vakságba esni és mindig tudni fogja, hogy ha jó pénzügyi eredményt 

 BSC ezen előnyét azonban nagyon legyengíti, hogy mindent a stratégiához köt. A stratégia 

lja. 

Tov b nütt létezik. Ha pedig van, nem mindig valós, nem 
indig igaz, nem mindig kommunikálják és minden stratégiával kapcsolatos zavar azonnal 

me v hogy stratégia meglétének 
ihangsúlyozása nélkül ma már nehéz egy vállalatot „eladni”. Stratégiát akkor is fel fognak 

mu atégiáról. Ez összességében egy 
avaros, nem igazán hatékony mérési rendszerhez is vezethet, vagy megakadályozhatja annak 

 hat a szervezeti tőkére, az 
 vevői és pénzügyi tőkére, illetve a vevői tőke a pénzügyi tőkére. Zárójelben: ezeket a BSC nem 

A mérést azokra az elemekre kell alapozni, amely a két rendszerben közös és főleg a vállalat 
léletére, melyet tanulmányunkban a három körös modell reprezentált. A 

on 
sorolt 

uházások felvállalása 

tö
akar elérni, gondoznia kell a láthatatlan tőkeelemeket is. A példa szellemében mindig oda fog 
figyelni minden fegyvernemére és nem csak a gyalogsággal fog törődni. 
 
A
kétségtelenül nagyon fontos, de nem igaz, hogy csak akkor lehet valamire odafigyelni, ha van 
megfelelő stratégia. A láthatatlan tőkeelemekkel stratégia nélkül is foglalkozni kell és számos 
olyan vállalati terület létezik, melyek stratégiai meghatározottsága kicsi. Ilyenek például a 
támogató területek. A balanced scorecard a láthatatlan tőkeelemekkel való foglalkozást ezeken a 
területeken határozottan gáto
 

áb i probléma, hogy a stratégia nem minde
m

gza arja magát a mérési rendszert. A vállalatvezetők tudják, 
k

tatni, amikor valójában fogalmuk sincs a követendő str
z
kidolgozását. Ne feledjük, hogy az igazi stratégia egy hatalmi kérdés és egy mérési rendszer 
fejlődését nagyon eltorzíthatja az, ha annak nincs önmozgása, önfejlődése, hanem minden 
elemében a hatalom szempontjait kívánja kiszolgálni. 
 
A stratégiai meghatározottság túlhangsúlyozásának további negatívuma, hogy eltereli a figyelmet 
a tudásvagyon elemeknek, mint a stock-oknak és az azok közötti kapcsolatoknak, mint flow-knak 
a kölcsönös elemzéséről. Ez a BSC rendszereknek nem sajátjuk. A nagyon hasznos BSC 
stratégiai térképeken csak egyirányú kapcsolatokat látunk. A tudástőke
a
nevezi tőkéknek, csak nézőpontoknak. Így azok növelésének önmagukban való végiggondolását 
nem segíti. A visszacsatolásokra pedig ebben a rendszerben nem maradt hely. 
 

Sveiby féle szem
stratégia ezt a szemléletet segíti. Hatékonyabban fel lehet építeni egy immateriális vagy
figyelőt, ha van egy jó stratégia, de ha nincs, a rendszer akkor is felállítható, mert a fel
tőkeelemek, azok kapcsolatrendszere a stratégia nevesítése nélkül is léteznek. 
 
Ha az említett területek mérése sikeres, akkor tudni fogjuk, hogy az úgy nevezett költség 
projektektől mit várhatunk, azok megvalósítása mikor hatékony, ugyanis erre már előzetesen 
kidolgoztunk egy oksági összefüggés rendszert. Ezzel vállalni tudjuk a szóban forgó immateriális 
beruházást, ugyanis belátjuk, hogy a beruházás a láthatatlan, immateriális vállalti vagyont növeli, 
ekkor pedig biztosak lehetünk abban, hogy ez a láthatatlan jövedelmek láthatóvá váltásával előbb 
utóbb a pénzügyi, materiális jövedelmet is meghozza. Ezzel az emberi ber
előtt számos akadály leomlik és bízhatunk abban, hogy akármilyen is legyen a számviteli 
elszámolás, az egyre nagyobb immateriális vagyonból egyre nagyobb materiális jövedelmünk 
származik. Ez az igazi válasz a MATÁV-os menedzser kérdésére. Ezzel akadályozható meg, 
hogy az immateriális vagyon fejlesztése ürügyén a vállalat forrásait elherdálják. 
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Mellékletek A tudástőke megjelenése a vállalatok életében
 

A Kaplan - Atkinson féle modellszámítások 
 

1. számú táblázat 
1. Variáns: alapfolyamat 

A profit alakulása csak tárgyi eszközökbe való befektetések esetén 
 

 modell belső összefüggésrendszere: 

A melléklet táblázatainak belső összefüggéseit tartalmazó excel file-t az 

-5. Év -4. Év -3. Év -2. Év -1. Év 0. Év 1. Év 2. Év 3. Év 4. Év 5. Év

Tőkeképzés
Bruttó érték

Nyitó állomány 1 eszköz 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2 eszköz 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
3 eszköz 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
4 eszköz 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
5 eszköz 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Összesen 0 30000 60000 90000 120000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

Üzembe helyezés 1 eszköz 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000
2 eszköz 30,000 0 30,000 0 0 0 0
3 eszköz 30,000 0 0 30,000 0 0 0
4 eszköz 30,000 0 0 0 30,000 0 0
5 eszköz 30,000 0 0 0 0 30,000 0
Összesen 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Selejtezés 1 eszköz 30,000 30000
2 eszköz 30,000
3 eszköz 30,000
4 eszköz 30,000
5 eszköz 30,000
Összesen 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Záró állomány 1 eszköz 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2 eszköz 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
3 eszköz 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
4 eszköz 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
5 eszköz 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Összesen 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Amortizációs kulcs 20%

Kummulált értékcsökkenés 1 eszköz 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 6,000
2 eszköz 0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000
3 eszköz 0 0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 6,000 12,000 18,000 24,000
4 eszköz 0 0 0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 6,000 12,000 18,000
5 eszköz 0 0 0 0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 6,000 12,000
Összesen 6,000 18,000 36,000 60,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

Nettó könyv szerinti érték 1 eszköz 24,000 18,000 12,000 6,000 0 24,000 18,000 12,000 6,000 0 24,000
2 eszköz 0 24,000 18,000 12,000 6,000 0 24,000 18,000 12,000 6,000 0
3 eszköz 0 0 24,000 18,000 12,000 6,000 0 24,000 18,000 12,000 6,000
4 eszköz 0 0 0 24,000 18,000 12,000 6,000 0 24,000 18,000 12,000
5 eszköz 0 0 0 0 24,000 18,000 12,000 6,000 0 24,000 18,000
Összesen 24,000 42,000 54,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Eszközök hozam rátája 33%

Netto cashflow (Árbevétel - változó és fix költségek) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Amortizáció 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Nettó hozam 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ROI 17% 19% 22% 27% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Tőkeköltség % 23%

Tőkeköltség 5,400 9,450 12,150 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500
EVA -1,400 -1,450 -150 2,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

Mérleg Materiális eszközök állománya 24,000 42,000 54,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Immateriális eszközök állománya
Követelések 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Pénzeszközök 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Eszközök összesen 26,200 46,400 60,600 68,800 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

Saját tőke 25,200 44,400 57,600 64,800 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
Rövid lejáratú kötelezettségek 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Források összesen 26,200 46,400 60,600 68,800 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

 
A
 

érdeklődőknek interneten megküldöm. Igényét jelezze a gyorgy@skaglobal.com 
e.mail címen. 
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Mellékletek A tudástőke megjelenése a vállalatok életében
 

2. számú táblázat 
2. variáns: K+F költség 

a a tárgyi eszközökbe való befektetések mellett az emberi 

 

A profit alakulása, h
tőkébe is beruházunk. – A számviteli szabályozások szerinti számolunk el. 
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Mellékletek A tudástőke megjelenése a vállalatok életében
 

3. számú táblázat 
3. variáns: K+F eszköz 
A profit alakulása, ha a tárgyi eszközökbe való befektetések mellett az emberi 

tőkébe is beruházunk – Az emberi beruházásokat ugyanolyan projektként 
számoljuk el, mint a tárgyi eszköz befektetéseket. 
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