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ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásom középpontjában annak megválaszolása áll, hogy milyen megközelítés, 

illetve megoldás támogathatja a fenntarthatóság dimenzióinak teljesítményértékelését úgy, 

hogy a fenntarthatóság versenyelőny-generáló hatása és nem az értékelés többletterhelése 

jelenik meg a gazdálkodó szervezet részére. Továbbá az értékelés módszertana 

követi/figyelembe veszi az általános teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat; a 

hagyományos értékelési megoldások helyett az integrált, mutatószámrendszeren alapuló, a 

szellemi tőke alapvető fontosságát hirdető értékelést alkalmazza. 

Kutatási kérdésem megválaszolásának érdekében három hipotézist fogalmazok meg. A 

hipotézisek igazolásához pedig két cél teljesítését tűzöm ki. Célom, hogy áttekintést adjak 

(„Alapozás”) a fenntarthatóság dimenzióinak mikro gazdasági szintű 

teljesítményértékeléséről. Célom továbbá a fenntarthatósági dimenziók 

teljesítményértékeléséhez használható „eszközök” tárházának fejlesztése, korszerűsítése 

(„Korszerűsítés”). Célom egy olyan új teljesítményértékelő eszköz – alapvetően elméleti 

szintű, értékelési logikát bemutató modell – kidolgozása, mely követi/figyelembe veszi az 

általános teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat. E modell alkalmazása nem 

jelent többletterhelést a gazdálkodó szervezet működése során. 

A célok teljesítése érekében elméleti áttekintést végzek a fenntarthatóság 

dimenzióinak teljesítményértékelését tekintve. Összefoglalom az információs korszak 

teljesítményértékelési jellemzőit, külön kitérve az intellektuális tőkére és innovációra 

(kapcsolódóan környezeti- és társadalmi innovációra). Az elméleti részeket követően 

következtetéseket vonok le. Megfogalmazom azokat a teljesítményértékelési alapvetéseket 

melyek, mint minimumkövetelmények jelennek meg a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés korszerűségét illetően. Ezeket az alapvetéseket felhasználva 

fogalmazom meg a fenntarthatósági teljesítmény fogalmát. Ezek után kialakítom elméleti, 

koncepcionális modellemet, melynek az „Integrált Fenntarthatósági Teljesítményértékelő 

modell” (Integrated Sustainability Performance Evaluation – ISPE) elnevezést adom. A 

modell logikájának és felépítésének ismertetését követően vizsgálom a modell gyakorlati 

megjelenítését, mely egyben a verifikációt is jelenti. A munka végén következtetéseket vonok 

le. Értékelem céljaim teljesülését, illetve a hipotézisek elfogadhatóságát. Végezetül pedig 

megfogalmazom téziseimet. 

  



 
 

SUMMARY  

My work focuses on observing what approach or solution can support the performance 

evaluation of the sustainability dimensions, reinforcing sustainability as generating a 

competitive advantage – as against leading to additional burdens for the economic entity. 

Furthermore, the methodology of assessment follows/takes into account the overall changes 

of performance evaluation; It applies integrated, scorecard-based assessment manifesting the 

crucial importance of the intellectual capital, as opposed to the conventional assessment 

solutions. 

As a response to my research question, I will express three hypotheses, and in order to 

prove these hypotheses, I will set two objectives. My goal is to provide an overview (’Basics’) 

of the performance evaluation of the dimensions of sustainability at the microeconomic level. 

In addition, I intend to expand the range of instruments capable of supporting the performance 

evaluation of the sustainability dimensions, as well as their modernization/improvement 

(’Modernization’). My purpose is to develop a new instrument for performance evaluation - 

essentially a theoretical model illustrating the logic of assessment - following/taking into 

account the overall changes of performance evaluation. Implementing this model will not lead 

to additional burdens throughout the operation of the economic entity.  

In order to accomplish these goals, I will provide a theoretical overview, in terms of 

the performance assessment of the dimensions of sustainability. I will summarize the 

characteristics of performance assessment in the information era, elaborating on the 

intellectual capital and innovation (in particular, environmental and social innovation). 

Following the theoretical sections, I will draw my conclusions. I will formulate the principles 

of performance analysis which appear as minimum requirements regarding the innovative 

performance analysis in the dimensions of sustainability. Relying on these principles, I will 

formulate the concept of sustainability. As a next step, I will develop my theoretical-

conceptual model, under the name Integrated Sustainability Performance Evaluation (ISPE). 

Having demonstrated the logic and the structure of this model, I will examine the practical 

aspects of the model including its verification. In the concluding section of my work, I will 

draw my conclusions. I will gauge the level of accomplishing my goals, as well as the 

accuracy of the hypotheses. Finally, I will expose my thesis. 
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1 Elméleti alapok, kutatási kérdés, hipotézisek és célok rendszere 

Munkám középpontjában a fenntarthatóság dimenzióinak mikro gazdasági szintű 

teljesítményértékelése áll, továbbá hangsúlyos kérdésként és kutatási területként jelenik meg 

ennek az értékelésnek a korszerűsége. Mindezekből következően témaválasztásom indoklását, 

azaz munkám tartalmának, illetve céljainak hátterét két szálon tartom szükségesnek 

megindokolni: 

(I) A fenntartható fejlődés (fenntarthatóság) koncepciója egyre többet emlegetett központi 

fogalommá kezd válni, hiszen számos helyen említik, mint a fejlődést, a versenyelőnyt 

biztosító tényező. Ezzel párhuzamosan a koncepcióhoz kapcsolható teljesítmény mérése és 

értékelése is új, korszerű területként jelenik meg, hiszen számos esetben merül fel a koncepció 

mérésének, értékelésének, számszerűsítésének igénye. 

(II) Napjainkban a gazdálkodó szervezetek működésében elengedhetetlen a teljesítmény 

mérése, értékelése. Azonban míg kezdetekben a pénzügyi teljesítmény mérése minden igényt 

kielégített, addig napjainkban a pénzügyi teljesítményt kiegészítő, „megfoghatatlan” értékek 

mérésére koncentráló módszerek alkalmazása került előtérbe, így teremtve lehetőséget 

számos, korszerű, integrált teljesítménymérő/értékelő, mutatószámrendszeren alapuló eljárás 

létrejöttének és elterjedésének. 

A két szál közötti összefüggések vizsgálatával és a két szál integrálásával munkám során 

legfőbb célom, hogy áttekintést adjak a fenntarthatóság dimenzióinak mikro gazdasági szintű 

teljesítményértékeléséről, így biztosítva alapot ahhoz, hogy a teljesítményértékelés korszerű 

eszközei a fenntarthatóság dimenzióiban azonosíthatók legyenek. 

Munkám elméleti alapozásaként, a kutatási kérdés, hipotéziseim és céljaim megfogalmazását 

megelőzően szükségesnek tartom a fentebbi két szálon bemutatott téma elméleti 

összefoglalást. (1) Vizsgálom a fenntarthatóság mikro gazdasági szintű értelmezését, 

alátámasztom a mikro gazdasági szintű fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítmény 

értékelésének szükségességét. A fenntarthatóság értékelésének átfogóbb ismerete érdekében 

kitérek a makrogazdasági fenntarthatósági értékelők, illetve a külső fenntarthatósági értékelők 

tulajdonságaira. (2) Összefoglalom a vállalati teljesítmény fogalmi megközelítéseit, a 

teljesítménymenedzsment szerepét, továbbá koncentrálok a teljesítményértékelés 

hagyományos megközelítéséről a korszerű értékelés irányába történő elmozdulásra. A 

fejezetben összefoglalom a teljesítménymutatókkal kapcsolatos elméleti tudnivalókat.  

A fejezetet kutatási kérdésem, illetve hipotéziseim és céljaim megfogalmazásával zárom, 

illetve ismertetem munkám felépítését.  



2 
 

1.1 A fenntartható fejlődés mérése, értékelése 

1.1.1 Fenntartható fejlődés és versenyelőny, a fenntartható fejlődés értékelésének 
szükségessége 

A fenntartható fejlődés (fenntarthatóság) koncepciójának megjelenésével és 

térnyerésével párhuzamosan, a koncepcióhoz kapcsolható teljesítmény mérése és értékelése 

új, korszerű területként jelenik meg, hiszen számos esetben merül fel a fenntartható fejlődés, a 

fenntarthatóság dimenzióinak mérésének, értékelésének, számszerűsítésének igénye. 

Munkámban mikro gazdasági szintű értékeléssel kapcsolatos ismereteket mutatom be, illetve 

a már létező értékelési koncepciókon, modelleken alapulva javaslatot teszek az értékelés 

fejlesztésére, a fenntarthatósági teljesítményértékelés koncepcionális modelljére. Mindezek 

elméleti megalapozásához szükséges a fenntartható fejlődés koncepciójának és a 

fenntarthatóság üzleti életbe való integrálásának értelmezése. 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk 

szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését” 

(Közös Jövőnk (Brundtland Bizottság (1987) alapján, 1988, p. 31)) A fenntartható fejlődés 

definíciójának értelmezésében 2005-ben az ENSZ Közgyűlése három dimenziót fogadott el, 

melyek szoros kölcsönhatásban, egymással összefüggésben támogatják a fenntartható fejlődés 

koncepcióját: ezek a gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziók, szögezi le a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) (2012) Keretstratégiája is. A fenntartható fejlődés a 

fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést egységben értelmezi, írja Szlávik 

János (2005), aki a brundtlandi definíció értelmezhetőségének és megvalósíthatóságának 

kérdéseit – de leginkább a jövő nemzedékek szükségleteit – tárgyalva kiemeli, hogy a 

fenntartható fejlődést, mint minimálprogramot érdemes értelmezni, vagyis ami azt jelenti, 

hogy a tevékenységünkkel legalább ne rontsuk tovább a helyzetet. Csete Mária (Meskó, 2002 

idézi Csete, 2009, p. 7) a Tudományos Akadémiák Képviselőinek Tanácskozásán elfogadott 

definíciót használja munkájában, vagyis „[a] fenntarthatóság az emberiség szükségleteinek 

jobb kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő 

megőrzésével egyidejűleg”. A definícióból látható, hogy a fejlődés szó elhagyásával, pusztán 

a fenntarthatóság meghatározására törekedtek, így hangsúlyozva, hogy a „fenntarthatóság 

célja maga az ember, a társadalom hosszú távú fennmaradása és a társadalmi jól-lét, az emberi 

életkörülmények javulása” (Csete, 2009, p. 8). 

Habár számos szerző munkáját említhetjük még a fenntartható fejlődés értelmezésével 

kapcsolatban (többek között hivatkozható például Bartus, 2006, 2008; Csete, 2009; Daly, 
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1990), a munkámban Szlávik (2005) gondolataival összhangban használom a fogalmat, 

vagyis a természet-gazdaság-társadalom hármasában a fenntartható társadalom megteremtése 

a fenntarthatóság szigorú értelmezésével, vagyis a természeti tőkekorlát tiszteletben tartásával 

összhangban értelmezhető, miközben a gazdasági tőke ezen korlátok között és ezeknek a 

korlátoknak megfelelő minőségben kell, hogy fejlődjön. 

Munkámban elfogadom az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés 

Konferenciájának Rioi Nyilatkozatában (Rioi Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről, 

1992 hivatkozza NFFT honlap, n.d.) írtakat, így az első elvet is, vagyis hogy „[a] fenntartható 

fejlődés érdekeinek középpontjában az emberek állnak. Ők jogosultak – a természettel 

összhangban – egészséges és termékeny életre.” Értelmezésemben ezzel összhangba hozható 

az NFFT Keretstratégia (2012) fenntarthatósági dimenziókról alkotott állásfoglalása. A 

Keretstratégia (2012) kiegészíti a társadalmi dimenziót az emberi (humán) dimenzióval, így 

négy erőforrás, illetve dimenzió fontosságáról ír, de nem elfelejtve a fenntarthatóság célját, 

ahogyan azt lentebb a definícióban is láthatjuk. A Keretstratégia (2012) az embert, 

(közgazdasági mérések szerint is) mint a nemzet legfontosabb erősforrását említi, így a négy – 

emberi (humán), társadalmi, természeti és gazdasági – alapvető nemzeti erőforrás megfelelő 

szintű folyamatos fenntartását, megőrzését és gyarapítását látja a jövő nemzedék iránt viselt 

felelősségnek. Definíciójuk értelmében tehát „[a] fenntartható fejlődés az ember boldog és 

értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesítését célozza úgy, hogy az emberi 

tevékenységek a Föld környezeti eltartó-képessége szabta határokon belül maradnak és a 

gyarapítható, fejleszthető emberi, társadalmi és gazdasági erőforrások terén gondoskodunk 

ezek megfelelő mennyiségi és minőségi állapotának fenntartásáról, bővítéséről, illetve 

javításáról.” (NFFS, 2012, p. 9) Az emberi erőforrás fontosságát tovább reprezentálva, a 

2014-es, a jólét inkluzív jelentése (Inclusive Wealth Report, IWR) címet viselő riport a 

következő statisztikát hozza: 140 ország közül 101 országban – a jólét inkluzív növekedését 

vizsgálva – az emberi tőke a növekedési ráták elsődleges hozzájárulója, míg 27 országban a 

megtermelt tőke. Átlagban a humán tőke 55%-al járul hozzá az inkluzív jólét növekedéséhez, 

míg a megtermelt tőke 32%-al, a természeti tőke pedig 13%-al (UNU-IHDP & UNEP, 2014, 

p. 32). 

A mikro gazdasági, gazdálkodó szervezet szintjén értelmezett fenntarthatósággal 

kapcsolatban is számos irodalmat lehetséges említeni. Ha nem is konkrétan a vállalati 

fenntarthatóság definícióját adja, de Chikán (2005, p. 138) az alternatív közgazdaságtanról ír 

munkájában. A fogalom alatt azon törekvések elvi alátámasztását érti, „amelyek az átfogó 

ökológiai katasztrófa elkerülésére a gazdálkodás teljes rendszerét (ökoszisztémák, 
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szervezetek, emberek) figyelembe vevő, emberléptékű és konstruktív (azaz változásra és 

cselekvésre orientált) megközelítést sürget[nek]”. Értelmezésében tehát az alternatív 

közgazdaságtan elősegíti az ökoszisztémák stabilitását hosszú távon biztosító és a társadalmi 

jólétet nemzedékről nemzedékre megteremtő gazdasági rend kialakulását. Véleményem, hogy 

a megközelítésben jól láthatóan megjelenik a fenntarthatóság társadalmi és környezeti 

dimenziója. A gondolatmenetet folytatva Chikán eljut a felelős vállalat koncepciójáig, mely a 

racionalitás és a moralitás vállalaton belüli összekapcsolása mellett áll ki. Ezzel kapcsolatos 

későbbi gondolatait figyelembe véve, véleményem, hogy látható, hogy mindez a gazdasági 

dimenzió jelenlétét reprezentálja. Az alternatívák (alapos megismerést követően) vállalati 

célok függvényében történő értelmezése, majd a határozott és figyelmet kapó megvalósítás 

lépései jelentik Chikán szerint a racionalitást a vállalati döntéshozatali folyamatokban. A 

moralitást pedig abban látja, hogy az alternatív közgazdaságtant követő vállalat „a vele 

kapcsolatban álló embercsoportokat és az általa befolyásolt természeti környezetet nem tekinti 

egyszerűen eszközöknek céljai elérésében, hanem tekintetbe veszi döntéseinek és 

politikájának az emberekre és a természeti környezetre való hatását” (Chikán, 2005, p. 139). 

Schaltegger és szerzőtársai (2002) munkájukban a vállalatok számára négy kihívást 

definiálnak a fenntarthatósággal kapcsolatban és az ezekre vonatkozó vállalati reakciókban 

látják a vállalatok fenntarthatóság felé intézett cselekedeteit. (1) A környezeti kihívás, 

melynek célja, hogy a gazdálkodó csökkentse a közvetlenül, vagy közvetetten környezetben 

okozott terheléseket; (2) A társadalmi kihívás, melynek lényege a társadalom számára 

nemkívánatos hatások csökkentése, illetve a társadalmi hatékonyság fejlesztése; (3) A 

gazdasági kihívással cél a profit növelése, vagy legalább a költségek csökkentése, azonban a 

kihívás kiegészül azzal, hogy a környezeti, társadalmi és gazdasági kihívás együttes kezelése 

kell, hogy a gazdasági tevékenység középpontjába kerüljön, így eredményezve a negatív 

hatások csökkentését és a pozitívak növelését. (4) Az utolsó kihívás, az integrációs kihívás, 

mely szerint az előző kihívásoknak egyszerre kell teljesülniük, továbbá megjelenik célként, 

hogy a környezeti és társadalmi kihívások teljesülése, teljesítése során a hagyományos, 

gazdaságot jellemző eszköztár nyújtson segítséget. (S. Schaltegger et al., 2002) Labuschagne 

és szerzőtársai a Deloitte egy 1992-es munkájából idéznek és azt írják, hogy az üzleti 

fenntarthatóság úgy definiálható, mint <<olyan üzleti stratégiák és tevékenységek bevezetése, 

melyek a jelenben a vállalat és az érdekelt felek szükségleteit is kielégítik, miközben 

megvédik, fenntartják és fejlesztik azokat a humán és természeti erőforrásokat, melyek a 

jövőben szükségesek lesznek>> (Deloitte & Touche, ISSD (1992) idézi Labuschagne, Brent, 

& van Erck, 2005, p. 373).  
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Munkámban – a szakirodalomra alapozva – fontosnak tartom a fenntarthatóság 

dimenzióinak együttes, integrált jelenlétét a gazdálkodó szervezetek működése során. 

Munkám szempontjából a későbbiekben kiemelt jelentősége lesz a Deloitte definíciójában 

megjelenő „humán erőforrás”-nak is. 

A definíciós megközelítések léte úgy gondolom, hogy igazolja a fenntarthatóság üzleti 

életben való megjelenését, azonban konkrétan a gyakorlat oldaláról is érdemes megvizsgálni a 

kérdést. Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság üzleti életben való megjelenését számos 

statisztika is alátámaszthatja, ha a fenntarthatósághoz kapcsolódó eszközök, módszerek 

(környezetmenedzsment rendszerek, jelentéstétel, felelősségvállalás) használatát, illetve 

evolúcióját tekintjük. Így készítettem összefoglalást statisztikai adatokból, melyet az 1. 

függelékben összegzek. 

A fenntarthatóság üzleti életben való megjelenésének elméleti és gyakorlati 

megközelítését követően nagy relevanciával bír Epstein és szerzőtársai (2012) által feltett 

kérdés, vagyis, hogy hogyan tudja egy menedzser integrálni a társadalmi, környezeti és 

pénzügyi hatásokat a mindennapi vezetői döntésekbe és hogyan tud megbirkózni azokkal a 

felmerülő igényekkel, melyek a társadalmi, környezeti és pénzügyi teljesítmény szimultán 

menedzseléséből keletkeznek? A kérdésük megválaszolásához a szerzők létrehoznak egy új 

megközelítést, mely a fenntarthatóság megvalósításával kapcsolatos, és paradox 

megközelítésnek nevezik el („paradox perspective”). Ez a megközelítés segíti annak 

megértését, hogy a menedzserek miért tekintenek a társadalmi, környezeti és a pénzügyi 

teljesítményre, mint egymás kiegészítőire és nem, mint egymás versenytársaira. 

Irodalomkutatáson alapulva munkájukban a környezet, társadalom és üzlet közötti „nyertes-

nyertes” („win-win”) megoldásokat hangsúlyozzák. Allee (2000a, p. 21) arról ír munkájában, 

hogy az üzleti élet számára relevánsnak bizonyuló értékek kiterjesztésének folyamata indult 

meg, így nagyon sok szervezet mutatja, hogy igenis lehetséges a siker, miközben olyan 

menedzsment gyakorlatokat alkalmaznak, melyek társadalmi felelősségvállaláson, vagy 

fenntartható környezeti gyakorlaton alapulnak. 

Számos munka hangsúlyozza a fenntarthatóság környezeti (például Kapusy, 2007; 

Kulcsár, 2009); és társadalmi (például Chikán (2008) és Porter-Kramer (2006) hivatkozza J 

Szlávik et al., 2009) dimenziójának megjelenését egy gazdálkodó szervezet működésében; 

illetve ezen dimenziók (fenntartható) versenyelőnyhöz való hozzájárulása is megjelenik a 

szakirodalomban (például Melynk, Sroufe, & Calantone (2003) hivatkozza Gupta & Kumar, 

2013, p. 315). Számos szerző (például korábbi irodalmakra alapozva Janssen, Anderies, 

Iwata, & Okada, 2011, pp. 1691–1692) konkrétan a pénzügyi teljesítmény és 
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környezeti/társadalmi dimenzió, illetve fenntartható fejődés koncepciójának kapcsolatát 

vizsgálja. Kapusy (2007, pp. 23–24) például úgy fogalmazza meg mindezt, hogy „[a] vállalat 

hosszútávon csak akkor tud sikeresen működni, ha az őt körülvevő társadalmi és természeti 

környezet (erőforrások) is hosszútávon fennmarad, mind erőforrások, mind a termékét felvevő 

piac életképes. Ezért a jövő nemzedékei iránt érzett felelősség tulajdonképpen része a 

tulajdonosok iránti felelősségnek.” Mindezeken túlmenően számos szerző művét lehetséges 

megjeleníti, melyek valamilyen módon a fenntarthatóság (vagy éppen csak a környezeti 

vagy társadalmi dimenzió) és a versenyelőny, szervezeti siker kapcsolatát mutatják be. Jól 

látható mindez például Schaltegger és szerzőtársai (2002) munkájában, akik 

környezetvédelmi kérdéseket, mint fontos menedzsment-kérdések említik, melyek kezdetben 

technológiai problémaként jelentek meg, azonban idővel gazdasági kihívássá és lehetőséggé 

váltak. Allee (Allee, 1999 hivatkozza 2000a, p. 23) például a szervezeti értékek között említi 

a környezeti és a társadalmi nézőpont jelenlétét, míg González-Benito és szerzőtársa (2005) a 

környezet iránti elkötelezettséget nevezi meg a versenystratégia fontos változójaként. További 

irodalmak, mint példák láthatók összegyűjtve a 2. függelékben, melyek erősítik azt a tényt, 

hogy a fenntarthatóság gondolatkörének beemelése a gazdálkodó szervezet működésébe 

(verseny) előnyt generál. Az irodalmak segítségével láthatóvá válik, hogy már a 90-es évek 

második felében megjelentek a fenntarthatóság és a versenyelőny kapcsolatát tényként kezelő 

gondolatok.  

Úgy gondolom, hogy a példaként hozott statisztikák, illetve a szakirodalomból vett 

gondolatok is megerősítik, hogy mikro gazdasági szinten a fenntartható fejlődés koncepciója 

kiemelt jelentőséggel bír, melyhez úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a gazdálkodó 

fenntarthatósághoz kapcsolódó hatásainak, állapotának és teljesítményének ismerete. Éppen 

ezért, ahogyan azt korábbi publikációnkban is rögzítjük (Harazin & Kósi, 2013a), a 

kapcsolódó teljesítmény mérése és értékelése új, korszerű területként kell, hogy megjelenjen. 

Mindez párhuzamban áll azzal, a később bemutatott, a vállalati teljesítményméréssel 

kapcsolatos gondolattal, miszerint a teljesítménymutatóknak „azokra a versenyelőny-

forrásokra kell összpontosítaniuk, melyek a vállalati stratégia középpontjában állnak” 

(Wimmer, 2000, p.34). A fenntarthatóság mérésének, értékelésének, számszerűsítésének 

igénye a szakirodalomban is megjelenik (pédául Singh, Murty, Gupta, & Dikshit, 2009), 

amit például Lamberton-ra hivatkozva Tsoulfas és Pappis (Lamberton, 2000 hivatkozza 

Tsoulfas & Pappis, 2008) úgy fogalmaz meg, hogy a hagyományos teljesítménymérésen túl a 

szervezetek realizálták a környezeti és a társadalmi teljesítményük fejlesztésének 
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szükségességét is. Véleményünk (Harazin & Kósi, 2013a), hogy a mikro gazdasági szintű 

mérést és értékelést tekintve: 

• a környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) (Environmental Performance 

Evaluation, EPE) módszerei jelennek meg a környezeti dimenzióhoz 

kapcsolódóan (A KTÉ módszerekről ír többek között például ISO 14031, 

2013; Christine Jasch, 2000; Kósi & Valkó, 2006; Benett et al., 1999 

hivatkozza A. Torma, 2007; G. Tóth, 2002);  

• a társadalmi dimenzióhoz kapcsolódó megközelítés, a társadalmi 

felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) értékelésével 

kapcsolatban szintén számos ajánlás található (A CSR értékelésről ír többek 

között például Harazin & Kósi, 2011a; ISO 26000, 2010; Sprinkle & Maines, 

2010; UNDP, 2010). 

Mindezek értelmében, illetve a később bemutatott kutatási célokra alapozva, 

munkámban a környezeti dimenzió mikro gazdasági szintű értékelésnek bemutatásánál a 

környezeti teljesítményértékelés koncepcióját ismertetem, míg a társadalmi dimenzió esetében 

a CSR értékelését mutatom be, majd a fenntarthatóság dimenzióinak integrált megközelítését 

foglalom össze. Azonban a konkrét értékelési sajátosságok előtt, elméleti alapozásként 

kitekintést teszek a makrogazdasági szinten végzett fenntarthatósági értékelőkről, illetve az 

úgynevezett „külső” értékelők által végzett mérések témáját illetően, továbbá áttekintést adok 

a fenntarthatóság mérésében használt népszerű eszközökről, az indikátorokról. 

1.1.2 A fenntarthatóság értékelése: makro- és mikrogazdasági szint 

Munkám középpontjában a mikro gazdasági szintű, a fenntarthatóság dimenzióihoz 

kapcsolódó teljesítmény értékelése áll, azonban úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság 

számbavételének tárgyalásakor nem lehet megfeledkezni a makrogazdasági szinten 

alkalmazott értékelési keretrendszerekről sem, így elméleti alapozásként áttekintést adok a 

fenntarthatóság makrogazdasági értékeléséről. A munkában bemutatott indikátorkészleteket a 

teljesség igénye nélkül válogattam össze, rendezőelvet jelentette, hogy Európai Uniós, hazai 

és globális készletek is jelenjenek meg, nemzetközi szervezetek által készült listák legyenek. 

Napjainkban mind a tudományos szféra, mind a „policy” alkotással foglalkozó 

szervezetek, civilek, kormányzati képviselők népszerű témája a fenntarthatóság mérésére 

szolgáló indikátorkészletek összeállítása, megalkotása. Természetesen kritikai 

megfogalmazásokkal is találkozhatunk (pédául Bartus, 2008 3.2.2-es fejezet). Habár a 

természeti erőforrások értékelésével kapcsolatban értekeznek Pálvölgyi és szerzőtársai (2013), 
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munkájuk elején megjegyzik, hogy a fenntarthatósági elemzések fontos területe manapság az 

elemzésekhez segítséget nyújtó indikátorok kiválasztása. Korábbi munkákra hivatkozva 

fogalmazzák meg az értékelések fő célját, vagyis, hogy cél megismerni „az emberi 

folyamatok hatásait, s a fenntarthatóság vagy éppen a fenntarthatatlanság felé való átmenet 

tendenciáit és irányait”. (Wiemann & Barrett, 2010, Kissinger, 2013 hivatkozza Pálvölgyi 

(szerk.) et al., 2013, p. 8)  

Az indikátor ok megalkotásával kapcsolatban említhető a 90-es évekből, egészen 

pontosan 1993-ból az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egy munkája (OECD, 1993), melyben a 

környezeti indikátorok definícióját is meghatározzák. Munkám szempontjából fontos, hogy 

kijelentik, hogy az indikátorokat teljesítményértékelésre használjuk, a környezeti teljesítmény 

értékelése céljából. Munkám szempontjából fontos következtetés az 1998-as Meadows 

definícióból is adódik, vagyis az indikátorok értékből adódnak és értéket is teremtenek (Singh 

et al., 2009). Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, 

EEA) 2005-ös meghatározásából (EEA, 2005) pedig kiemelhető, hogy az indikátor komplex 

helyzeteket egyszerűsít, de eközben trendeket és időbeli változásokat is képes megmutatni. A 

definíciókon kívül érdekes téma a fenntarthatósági indikátorok kiválasztásának folyamata, 

vagy az indikátorok „elméleti” kategorizálása is. Mindezekről, illetve a definíciókról készített 

bővebb összefoglalás a 3. függelékben látható. 

Az indikátorok indikátorkészletben való megjelenéséről, azaz a fenntartható fejlődés 

indikátorkészleteiről számos nemzetközi szervezet adott ki tanulmányt, melyben javaslatokat 

tesznek az értékeléshez használt indikátorokat tekintve. Az OECD például 1990 óta fejleszti 

és finomítja folyamatosan a környezeti indikátorait, illetve követelményeket is megfogalmaz 

ezek kialakításával kapcsolatban, melyeket aztán felhasznál a kulcsindikátorok 

meghatározásánál (OECD, 2008). Az EEA például 2004-ben állította fel az (első) indikátor-

alapkészletét (core set of indicators – CSI), mely 9 kritérium alapján kiválasztott indikátorokat 

határoz meg (EEA, 2005, p. 10); de például a 2012-ben közreadott környezeti indikátorokkal 

foglalkozó jelentése az első kiadása egy minden évben megjelenő, indikátorokat prezentáló 

jelentés-sorozatnak (EEA, 2012, p. 5). Itt említhetők az EU fenntartható fejlődési mutatói 

(Sustainable Development Indicators – SDIs) is, melyek célja, hogy az EU Fenntartható 

Fejlődési stratégiájának monitoringjában működjenek közre (EC Eurostat, 2016a). Az említett 

készletekről és további indikátorokról készített szakirodalmi összefoglaló a 3. függelékben 

található. 
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Munkám középpontjában a fenntarthatóság dimenzióinak mikro gazdasági szintű 

értékelése áll, így az elméleti alapok vizsgálata során elengedhetetlen, hogy a gazdálkodó 

szervezetek szintjén megjelenő, a fenntarthatóság értékelését adó módszerekről is bevezető 

készüljön. 

Jelen munka szempontjából fontos Lamberton (2000) gondolata, miszerint a 

hagyományos teljesítménymérésen túl a szervezetek realizálták a környezeti és a társadalmi 

teljesítményük fejlesztésének szükségességét is. Mostanáig a szervezetek a kulcsindikátorokat 

azért használták, hogy a pénzügyi teljesítményt, a működési hatékonyságot, az innovációt, a 

minőséget és a fogyasztók elégedettségét meghatározzák, azonban a környezeti és 

fenntarthatósági mozgalmak növekedésével a szervezetek realizálták, hogy a környezeti és a 

társadalmi teljesítmény is meg kell, hogy jelenjen, sőt fejleszteni szükséges. (Lamberton, 

2000 hivatkozza Tsoulfas & Pappis, 2008) Singh és szerzőtársai (2009) munkájukban alapos 

összefoglalást prezentálnak a fenntarthatósági értékelő megoldásokról és leszögezik, hogy 

számos olyan fenntarthatóság-értékelési keretrendszer létezik, melyekkel a vállalatok 

értékelni tudják teljesítményüket és külön említik az indikátorok szerepét (indikátorok és 

kompozit indikátorok). Ezek az információátadás hasznos eszközeinek bizonyulnak, legyen 

szó környezeti, gazdasági, társadalmi vagy technológiai fejlődésről. Az indikátoroknak 

hangsúlyos szerepe van a fenntarthatóság értékelésével kapcsolatban, azonban Bockstaller és 

Girardin (2003) írására hivatkozva például Tsoulfas és Pappis leszögezik, hogy nem alakult ki 

egységes mérési értékelési metódus az indikátorok használatával kapcsolatban, illetve később 

azt is megjegyzik, hogy nincs egy egységes indikátorkészlet, ami a szervezet összes 

funkciójának aspektusát lefedné, főleg, amikor a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket is 

vizsgáljuk. A mérés, értékelés szervezetenként, szektoronként, tevékenységenként eltérő és 

még az időben is változó. (Bockstaller & Girardin, 2003 hivatkozza Tsoulfas & Pappis, 2008) 

A gazdálkodó szervezeten belüli (teljesítmény)értékelés munkám központi témája, illetve 

elemzése munkám egyik célja, így bővebben a 2. fejezetben írok a fenntarthatóság 

dimenzióihoz kapcsolódó teljesítményértékelésről, az ott megjelenő indikátorokról. 

Mikro gazdasági szinten azonban érdemes az úgynevezett „külső értékelők”- nek 

nevezhető módszerekre is figyelmet fordítani. Számos olyan külső, a gazdálkodó szervezeten 

kívüli szervezet által végzett értékelő megoldás létezik, melyek ismertek, széles körben 

használtak, a pénzügyi és a fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítmény közötti kapcsolatra 

világítanak rá. Ilyeneket is bemutat például Singh et al. (2009) munkája, mely módszerek 

között megjelenik az egyik legnépszerűbb és legismertebb értékelő, a zurich-i SAM 
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(Sustainable Asset Management (Fenntartható Eszköz Menedzsment)) DJSGI (Dow Jones 

Sustainability Group Indices (Dow Jones Fenntarthatósági Indikátorok) módszertana is. 

Ezek az értékelő módszerek egy meghatározott séma szerint, külső értékelést 

nyújtanak a gazdálkodó szervezetek számára. A SustainAbility nevű szervezet, melynek célja 

az üzleti fenntarthatóság érdekében tevékenykedni, egy jelentése szerint azonban az elmúlt 10 

évben számos változáson mentek keresztül a fenntarthatóságot értékelő módszerek, újak 

jelnetek meg, régebbiek eltűntek, átalakultak. A jelentés értelmében számos oka van a 

változásoknak, illetve annak, hogy növekszik az igény az ilyen irányú értékelések iránt. 

(SustainAbility, 2010) Ahogyan azt korábbi publikációnkban elemezzük (Harazin & Kósi, 

2012a), a SustainAbility által készített “Rate the Raters” („Az értékelők értékelése”) 

tanulmány (Sadowski, Whitaker, & Buckingham, 2010) a külső értékelők jellemzésével 

foglalkozik, így számos, hasznos információt tudhatunk meg ezekről az értékelő 

rendszerekről. Következtetéseiket primer kutatásra alapozták, hiszen munkájukban 108 

értékelő rendszert vizsgáltak meg (melyek nagytöbbséges 2000 után alakult értékelési eljárás) 

és több mint 1000 fenntarthatósági szakértő véleményét kérték és elemezték. A kutatás egyik 

eredménye, hogy általánosítást hajtottak végre és három kategóriába sorolva csoportosították 

a vizsgált értékelő módszereket Az (1) első csoportba sorolták a vizsgált módszerek 70%-át, 

mely kategóriát “ratings”-nek nevezték. Ide tartoznak azok a módszerek, ahol egy harmadik 

fél egy előre meghatározott módszertan szerint értékeli a vizsgált szervezetet. A (2) második 

kategóriába került a vizsgált módszerek 21%-a, vagyis azok az értékelők, melyek esetén az 

értékelést követően az érintettek szavazatai alapján legjobb eredménnyel győztest hirdetnek 

ki. A (3) harmadik kategóriába a vizsgált értékelők kisebb részét, pusztán 9%-át sorolták. Ide 

tartoznak azok az értékelő módszerek, melyek esetén az értékelés az érintettek bevonásával 

történik, maguk végzik el az adatok aggregálását, majd kihirdetését. Számos más 

tulajdonságot is vizsgáltak a tanulmányban, így jutottak arra, hogy az értékelők inkább 

globális viszonylatban működnek, különböző információs forrásokból táplálkoznak, 

többségük a fenntarthatóság több dimenziót felölelő értelmezését használja, általában 

teljesítményről és áttekinthetőségről1 adnak információt, változó az értékelési módszertan 

nyilvánosságra hozatala, továbbá szintén változó a független szakértőktől érkező 

információkra való támaszkodás mértéke. (Sadowski et al., 2010) (Harazin & Kósi, 2012a) 

 

                                                           
1 teljesítmény (performance (the measured value compared and evaluated)), áttekinthetőség (transparency (just the measured value)) 
(Sadowski et al., 2010) 
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Összességében elmondható, hogy a makrogazdasági indikátorkészletek, indikátorok 

sokaságával találkozhatunk, melyek ismerete úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, 

amennyiben a fenntarthatóság értékelésének témáját tekintjük át. Szintén az értékelési 

módszerek sokszínűsége – azonban fentebb látható, hogy „jól kategorizálhatósága” – jelenik 

meg a mikroszintű külső értékelők esetében. Mind a makro- és mind a külső értékelők 

esetében lehetőség nyílik az értékelés sajátosságaira vonatkozólag összegző következtetéseket 

megfogalmazni, melyeket azonban – a munka logikai íve miatt – csak a 4. fejezetben 

ismertetek. 

1.2 Stratégiai mendzsment, teljesítményértékelés, teljesítményindikátorok 

A szakirodalomban számos publikáció áll rendelkezésre, melyek a 

teljesítményértékelés témáját dolgozzák fel, mindezek megismerése, elemzése munkám 

elkészültéhez is megfelelő elméleti alapot nyújtott. A nemzetközi szakirodalmat tekintve 

teljesítményértékelés területén érdemes Kaplan és Norton munkáit alapul venni (Kaplan & 

Norton, 1998, 2002, többek között például 2004), vagy például Neely publikációira (például 

Neely, Adams, & Kennerley, 2004) támaszkodni. Az emberi erőforrásmenedzsment területén 

belül a teljesítménymenedzsmentről kiváló történeti összefoglalót ad – szakirodalmi kutatás 

alapján, főként Karoliny Mártonné munkáira hivatkozva – Gergely Éva (2012), de 

tekinthetjük akár Bakacsi Gyula és szerzőtársainak (2006) munkásságát is. Wimmer Ágnes 

(2000) értekezésében a vállalati teljesítménymérés alapfogalmait, követelményeit ismerteti 

szakirodalmi kutatás segítségével, illetve a teljesítményindikátorok alkalmazásával 

kapcsolatban is hosszan értekezik. Hazai irodalmak között említhetők még a teljesség igénye 

nélkül Gyökér Irén és Finna Henrietta (többek között például Gyökér & Finna, 2007; Gyökér, 

2004) munkái, továbbá Veresné Somosi Mariann és Hogya Orsolya összefoglaló munkája 

(Veresné Somosi & Hogya, 2011) is. 

Ha a gazdálkodó szervezetek működését tekintjük, számos funkciónál találkozhatunk a 

teljesítmény meghatározásával. Az emberi erőforrással kapcsolatban a munkavállalók 

teljesítménye jelenik meg; de beszélhetünk az értékteremtő folyamatok teljesítményéről is, 

melyet a fogyasztók ismernek el azáltal, hogy a terméket vagy szolgáltatást megvásárolják; de 

itt említhetők a vállalat értékelésének legfontosabb kimutatásai a mérleg, az 

eredménykimutatás és a pénzáram-kimutatás is (összeválogatva Chikán, 2005 alapján). 



12 
 

Bakacsi a szervezeti magatartás2 definíció alfája és ómegájaként határozza meg a szervezeti 

teljesítményt, ami nem más, mint a „szervezet által kijelölt feladatok elvégzésével kapcsolatos 

minőségi és mennyiségi elemekből áll.” (Bakacsi & Bokor, 2000, p. 19) Hogy konkrétan mi a 

kívánatos teljesítmény, mik a kritériumai, illetve kik és milyen folyamat során fogalmazzák 

ezt meg, mindezek érdekes kérdések a szervezet számára. Főleg ha azt tekintjük, hogy a 

teljesítményelvárások az idővel változtak. Míg kezdetekben a szervezet célja közvetlenül 

azonos volt a tulajdonos céljaival, addig napjainkban már a munkavállalói érdekeket is 

meghaladóan terjesztették ki az érintettek körét, akiket kritikus szereplőként (stakeholderek) 

tüntetnek fel. Így jelenik meg a szervezeti magatartásban a társadalmi felelősség témája, az 

externáliák internalizálását szorgalmazó érdekcsoportok véleménye, a helyi feladatok 

felvállalása és a nagypolitika elvárásainak figyelembe vétele. Mindez egy alku dinamikus 

folyamatában jelenik meg, hiszen mindezek mellett a szervezet a stakeholderektől kritikus, a 

fennmaradáshoz és fejlődéshez szükséges erőforrásokat kap (erőforrásfüggés-elemélet 

(Pfeffer-Salancik, 1978 hivatkozza Bakacsi & Bokor, 2000)). (Bakacsi & Bokor, 2000) 

Wimmer Ágnes (Wimmer, 2000, p. 10) alapos összefoglalást ad disszertációjában a 

teljesítmény fogalmának meghatározásánál. Számos irodalmat felhasználva mutatja be a 

teljesítmény összetevőit, majd rögzíti, hogy a teljesítménynek két alapkategóriája a 

hatékonyság és a gazdaságosság, ezen túlmenően pedig minden szervezet magának kell, hogy 

meghatározza a számára kulcs-fontosságú teljesítmény-elemeket. 

Munkám szempontjából a legfontosabb „teljesítmény-megközelítés” a stratégiai 

menedzsment folyamata alatt található. A stratégiai menedzsment egy olyan állandó, 

folyamatos, visszacsatolásokat tartalmazó körfolyamat, mely a stratégiaalkotás, a 

stratégiamegvalósítás és a visszacsatolás integrált egységére épül. Maga a teljesítmény Chikán 

(2005, p. 484 5. ábra) alapján a stratégia megvalósításának, a kialakult szervezeti 

magatartásnak az eredménye, és inputja a stratégiai ellenőrzésnek és visszacsatolásnak. 

Később a szerző a teljesítmény értékelésének meghatározásánál a következőképpen 

fogalmazza meg a teljesítmény szerepét: „A működés során a vállalat mérhető és nem 

mérhető tényezőkkel leírható teljesítményt nyújt. E teljesítmény színvonala a stratégia 

értékelésének alapja, mivel erre épülnek azok a visszacsatolások, amelyek a stratégiai 

menedzsment folyamatát teljessé teszik.” (Chikán, 2005, p. 500) „A stratégiai visszacsatolás 

                                                           
2 A szervezeti magatartás azzal foglalkozik, hogy „emberek mit tesznek a szervezetekben és ez hogyan 
befolyásolja a szervezet teljesítményét.” (Bakacsi & Bokor, 2000, p. 17) A szervezeti magatartás a következő 
témaköröket fedi le: motiváció, vezetői viselkedés és hatalom, személyközi kommunikáció,csoportstruktúrák és 
folyamatok, tanulás, észlelés és beállítódás (attitűd) fejlesztés, változási folyamatok, konfliktus, 
munkakörtervezés, munkával kapcsolatos stressz. (Robbins, 1993 hivatkozza Bakacsi & Bokor, 2000) 
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olyan információ a vállalat egyes részterületeinek, egészének vagy környezetének 

változásairól, amelyek a stratégia átalakítását vagy újrafogalmazását indíthatják el.” (Chikán, 

2005, p. 513) Chikán Attila gondolatmenetével eljutottunk a teljesítmény fogalmához igen 

szorosan kapcsolódó területhez, a teljesítményértékelés témaköréhez. Wimmer úgy fogalmaz, 

hogy „[a] teljesítménymérés fontos feladata az értékteremtés támogatása. Információval 

szolgálhat az értékteremtés folyamatához kapcsolódó stratégiai és működési döntésekhez, 

segítheti a vállalati célok közvetítését a szervezet tagjai számára.” (Wimmer, 2000, p. 17) A 

teljesítmény mérésének rendszere a teljesítményt adó elemek, illetve a vállalati célok 

meghatározását követően alakítható ki (Wimmer, 2000, p. 10). 

Gyökér és Finna (2007) oktatási anyagukban leszögezik, hogy a teljesítményértékelés- 

és menedzsment kiemelkedő jelentőségűvé vált a „HR” (emberi erőforrás) tevékenységek 

között. A teljesítményértékelést egy összetett és szervezet-specifikus tevékenységnek 

definiálják (melyet mutatószámok alapján, összehasonlítással próbálnak mérni, elemezni és 

értékelni) és megkülönböztetik az értékelés három szintjét, nevezetesen a (1) szervezeti, a (2) 

csoport és az (3) egyéni szintet. A szerzők értelmében a szervezeteknél történő 

teljesítményértékelés, illetve menedzselés kétféle szerepet tölthet be. Az (1) egyik a stratégia 

lebontása, közvetítése és számonkérése, a (2) másik esetben pedig a szervezet a 

teljesítményértékelést az alkalmazkodás alapvető eszközeként használja, ami azt jelenti, hogy 

illeszkedik a stratégia kialakításának és végrehajtásának folyamatába, továbbá szoros 

kapcsolatban áll a munkaerővel kapcsolatos folyamatokkal. Mindezeket figyelembe véve 

definiálja a szerzőpáros a teljesítményértékelésen túlmutatóan a teljesítménymenedzsment 

rendszer fogalmát, ami nem más, mint „a szervezeti-, csoport- és egyéni teljesítmények 

elérésének olyan eszköze, amely a teljesítmény megegyezéses keretek között tervezett 

stratégiai, taktikai és operatív céljain és szintjein alapul.” (Gyökér & Finna, 2007, pp. 6–7) „A 

teljesítménymenedzsment lényege a vállalat eredményeinek – a szervezet által megkívánt 

outputot jellemző teljesítménynek – és az azzal kapcsolatos elvárásoknak összekapcsolása a 

vállalati teljesítmény eléréséhez szükséges bemenetekkel (inputokkal), az egyes dolgozók 

cselekedeteivel és a szükséges eszközök, folyamatok, rendszerek, tudás, készségek és 

motiváció kialakításával.” (Gyökér & Finna, 2007, p. 10) 

Bakacsi (2000) a szervezeti magatartás során megjelenő motivációval kapcsolatban 

említi a teljesítmény értékelését. A teljesítmény mérése több szinten történhet: mérhetjük 

egyéni, csoportos vagy éppen szervezeti szinten. „A teljesítményértékelés a szervezet 

nézőpontjából veszi számba az erőfeszítéseket és a teljesítményeket,” melynek sikeres 

megvalósításához fontos a szervezeti célokban való alapvető egyetértés. (Bakacsi & Bokor, 
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2000, p. 113) Két célját határozza meg a teljesítményértékelésnek. Az (1) első, hogy az elért 

teljesítményről, eredményről értékelő, minősítő következtetésre jussunk, a (2) második pedig, 

hogy az értékelt teljesítményt adó magatartást fejleszteni, változtatni tudjuk. (Bakacsi & 

Bokor, 2000) 

Habár a különböző irodalmakban több megnevezés látott napvilágot – ahogyan ezek 

értelmezését fentebb is megmutattam. Munkámban a Chikán által használt 

teljesítményértékelés megközelítést tekintem alapnak; azonban hangsúlyt helyezek a Gyökér-

Finna (2007) által középpontba helyezett teljesítménymenedzsmenthez kapcsolódó, szellemi 

tőkére építő teljesítménymodellekre is. 

Munkám témáját tekintve a teljesítményértékelés területén kiemelkedő jelentőséggel 

bír az a változás, mely a XX. század második felében, az úgynevezett információs korszak 

beköszöntével történt. A XX. század utolsó évtizedében az ipari korszak versenyét (a 

szervezet sikerét jelentette például a pénzügyi eszközökkel és forrásokkal való kiváló 

gazdálkodás, méretgazdaságosság, választékgazdaságosság) egy új típusú verseny váltotta fel, 

vagyis az információs korszak versenye, melyben a szervezetek sikerét az emberekhez 

kapcsolható szellemei javakba (immateriális javak) való befektetés és az ezekkel való jó 

gazdálkodás jelenti. Az új korszakban minden alkalmazottnak hozzá kell járulnia tudásával, 

tapasztalatával, javaslatával a sikerhez, így vált sikertényezővé egy szervezet életében a 

gondolkodás. Mindezek miatt a korszak mind a termelő, mind a szolgáltató vállalatoktól új 

képességeket követel meg a versenyképes működés sikerkritériumaként, vagyis a 

hagyományos pénzügyi modell, melyet az ipari korszak vállalatai számára alakítottak ki, nem 

elegendő az új korszakban jelentkező teljesítmény mérésére. (Kaplan & Norton, 1998) Laáb 

Ágnes (2006) a következőképpen írja le a helyzetet: „[a] számvitel módszertana igen 

megbízható, mivel több mint ötszáz éve zárt, önmagát ellenőrző technikán, a kettős 

könyvelésen alapszik. Az információs társadalom kihívásai számos olyan új számbavételi 

igényt támasztanak, amelyre ez idő szerint nem tudunk hagyományos pénzügyi és számviteli 

eszköz- és módszertan segítségével valódi megoldásokat kínálni” (Laáb, 2006, p. 241); majd 

könyvében Gerken idézetét hozza, miszerint „az elkövetkező információs társadalom már 

nem a pénzt fogja a középpontba állítani. Vagy lesz elegendő belőle vagy lényegtelenebb lesz, 

mert a menedzsment a fogyasztás és a gazdaságos termelés közötti növekvő összefonódás 

láttán főleg az információra és az innovatív intelligenciára támaszkodik. Az eljövendő 

gazdaságban a pénz csak egyik eleme lesz az információ nevű új, központi nyersanyagnak.” 

(Gerken idézi Laáb, 2006, p. 242) 



15 
 

A megváltozott körülmények között a teljesítménymenedzsment területén alapvető 

eszközként, filozófiaként szokták említeni az integrált szemléletet adó, a Cranfield School of 

Management és az Andersen Consulting munkatársai által kidolgozott Teljesítmény Prizmát. 

„A modell háromdimenziós: a prizma alját az Érintettek hozzájárulása (Stakeholder 

Contribution), míg tetejét az Érintettek igényeinek kielégítése (Stakeholder Satisfaction) 

képezi. A Prizmát oldalról a Stratégiák (Strategies), a Folyamatok (Processes) és a 

Képességek (Capabilities) határolják. A modell kimondja, hogy a teljesítmény méréséül addig 

használt pénzügyi jellegű mutatók nem alkalmasak az önálló eredményjelzésre, hanem azokat 

a prizma különböző oldalain található nézőpontokból való vizsgálatnak kell alávetni a 

teljesítmény meghatározásakor.” (Gyökér & Finna, 2007, p. 21; Neely et al., 2004) A prizma 

mellett sokat emlegetett integrált teljesítményértékelési módszer a kiegyensúlyozott stratégiai 

mutatószámrendszer. A Robert S. Kaplan és David P. Norton által 1992-ben kidolgozott 

kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer (Balanced ScoreCard, BSC) forradalmasította 

a teljesítményértékelés gondolkodásmódját, írják munkájukban a Harvard Business Review 

szerkesztői, és kihangsúlyozzák, hogy a mutatószámrendszer különlegessége, hogy a 

módszerrel menedzserek generációi számára vált lehetővé, hogy a pénzügyi teljesítmény 

hagyományos mutatóin túllépve, szervezetük valós teljesítményét megértésék. (HBR szerk., 

2007) 

„Balanced Scorecard a küldetést és a stratégiát konkrét célokká és mutatókká bontja le, 

és ezeket négy különböző nézőpont szerint rendezi” (Kaplan & Norton, 1998, p. 33) és 

„egyensúlyt teremt a rövid és hosszú távú célok között, a kívánt eredmény és az eredményhez 

vezető teljesítményokozók között, valamint a kemény, objektív mérőszámok és a puha, 

szubjektívebb teljesítménymutatók között” (Gyökér & Finna, 2007). A módszer a 

hagyományos pénzügyi mérőszámokat (1. nézőpont) olyan területekkel egészíti ki, melyek 

további három perspektívából mérik a teljesítményt: (2. nézőpont) a vevők, a (3. nézőpont) 

működési folyamatok, valamint a (4. nézőpont) tanulás és fejlődés szemszögéből ( négy 

nézőpont egymásra épül, a hierarchia csúcsán a pénzügyi nézőpont található). „Ezzel a 

megközelítéssel a vállalatok úgy követhetik nyomon a pénzügyi eredményeiket, hogy 

párhuzamosan figyelemmel tudják kísérni azt is, hogyan haladnak a jövőbeli fejlődéshez 

szükséges képességek kiaknázásában és az immateriális javak megszerzésében. A 

mutatószámrendszer azonban kiegészíti, és nem helyettesíti a pénzügyi mutatókat.” (Kaplan 

& Norton, 1998, p. 38) A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer alkalmazása során 

a szervezetek négy menedzsmentfolyamatot vezethetnek be, melyek hozzájárulnak a rövid és 

hosszú távú tevékenységek és célok közötti összhang megteremtéséhez. Az első (1) ilyen a 
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jövőkép, stratégia tisztázása (célok és mutatók integrált egysége, annak érdekében, hogy az 

alkalmazottak a jövőképben és stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően 

cselekedjenek). A második (2) a kommunikáció és összhang megteremtése (a szervezet alsó 

és felső szintjei között a stratégia kommunikálása megtörténjen és összehangolják a szervezeti 

egységek és az egyének céljait). A harmadik (3) folyamat a tervezés és célkitűzés, melynek 

segítségével a szervezetek integrálhatják üzleti és pénzügyi terveiket (megfelelő erőforrás 

allokáció). Az utolsó (4) folyamat a stratégiai visszacsatolás és tanulás, melynek segítségével 

nem csak pénzügyi, hanem a további BSC nézőpontokból követhetik nyomon a rövid távú 

eredmények alakulását, a stratégiát pedig jelen teljesítménynek fényében értékelhetik, ez 

pedig lehetővé teszi a szervezet stratégiájának olyan irányú módosításait, melyek a legfrissebb 

ismereteket tükrözik. A negyedik kategória esetében fontos megemlíteni, hogy számszakilag 

az utolsó jelzőt kaphatja, igazából viszont hibás azt mondani, hogy az utolsó, hiszen egy 

körforgás írható le ezen kategóriák között. A folyamatok egymásra épülnek, illetve erősítik 

egymást, egyfajta spirált alkotva. (Kaplan & Norton, 1998, p. 39)  

A BSC módszere mellett azonban érdemes azt is megnézni, hogy milyen összefoglaló 

tulajdonságai jelenhetnek meg a teljesítményértékelésnek, főleg, hogy számos szerző jelzi 

munkájában a hagyományos értékelés hiányosságait (Wimmer (2000) például alapos 

összefoglalást ad a teljesítménymérés időbeli alakulásáról, és hangsúlyosan jelenik meg 

munkájában a pusztán hagyományos, pénzügyi mérésre alapozott értékelés nem-

megfelelősége). A jó teljesítményértékelési rendszer ismérveit összegzi Wimmer (2000) 

Caplice és Sheffi (1995) munkáját összefoglalva, így rögzít hat követelményt: a 

teljesítménymérési rendszer (1) legyen átfogó, vagyis több dimenzióban jellemezze a 

teljesítményt, vegye figyelembe az érintettek szempontjait; (2) legyen ok-okozat orientált, 

vagyis az eredményeken túlmutatóan az eredményeket befolyásoló tényezőket is vizsgálja 

meg; (3) legyen vertikálisan integrált, bontsa le, fordítsa le a szervezeti stratégiát; (4) legyen 

horizontálisan integrált, azaz a szervezet fontos funkcióit ölelje át; (5) biztosítsa a belső 

összehasonlíthatóságot, elemezhetőséget, vagyis legyen alkalmas a különböző teljesítmény-

dimenziókra gyakorolt hatások, átváltások követésére; (6) legyen hasznos, azaz legyen 

egyszerűen értelmezhető és cselekvésre ösztönző. Wimmer (2000) azt is hangsúlyozza, hogy 

a jó teljesítményértékelési rendszer testre-szabott, vagyis igazodik a szervezeti igényekhez, 

stratégiai célkitűzésekhez. Alapos szakirodalmi kutatás után Wimmer (2000) összegzi az 

eredményeket és levonja a következtetést miszerint a teljesítményméréssel szemben 

támasztott követelmények a következők: „releváns, döntéstámogató információk nyújtása 

mellett az ösztönzés és a kommunikáció célja is megjelenik. Az átfogóság (a folyamatok 
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illetve a hierarchia szintjei szempontjából) és többszempontúság mellett az információk 

gazdaságos előállítása és a lényeg kiemelése is fontos követelmény az elemzők szerint” 

(Wimmer, 2000, p. 25). 

Úgy gondolom, hogy fentebbiek, de leginkább a BSC-vel kapcsolatos ismeretek 

(korábbi munkáim (például Harazin, 2008, 2009, 2010) során alaposan foglalkoztam a BSC 

módszerével) megfelelő alapot biztosítanak ahhoz, hogy láthatóvá váljanak a 

teljesítményértékelés alapjai, melyek nélkülözhetetlenek jelen munka szempontjából. Az 

információs korszakban végzett, speciálisan a szellemi tőkéhez kapcsolódó 

teljesítményértékeléssel a későbbiekben konkrétabban is foglalkozok. 

Az elméleti alapok rögzítésénél tartom fontosnak bemutatni a teljesítményértékelés 

során használt indikátorok/teljesítménymutatók szerepét. Az indikátorokról statisztikai 

értelembe véve ír cikkében Havasi (2007, p. 680), vagyis „[a]z indikátor olyan paraméter 

vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, a 

környezet vagy a terület állapotáról, helyzetéről”, illetve megjegyzi, hogy „az indikátorok egy 

meghatározott nézőpont, normarendszer szerint kiválasztott, értelmező mutatók”. Wimmer 

Ágnes (2000, p. 34) az értékteremtés szolgálatában végzett vállalati teljesítménymérésről írja 

értekezését, és a vállalati teljesítménymutatók következő meghatározását adja: „[a] vállalati 

teljesítménymutatók különböző versenytényezőkhöz kapcsolódhatnak, az értékteremtő 

folyamatok különböző szakaszainak vagy éppen eredményének a teljesítményét vizsgálhatják, 

a külső igényeknek való megfelelés illetve a belső hatékonyság szempontjából”. A stratégiai 

menedzsment folyamatát figyelembe véve hozható Wimmer további gondolata, vagyis, hogy 

a teljesítménymutatóknak azokra a versenyelőny-forrásokra kell fókuszálniuk, amelyek a 

vállalati stratégia középpontjában állnak. (Wimmer, 2000, p. 34) A teljesítményindikátorokról 

ír például Tsoulfas és Pappis (2008) is, és korábbi munkákra hivatkozva megemlítik, hogy a 

teljesítmény számbavétele során a teljesítmény kulcs indikátorai és a stratégiai célok közötti 

kapcsolat vizsgálata jelenik meg (Kaplan & Norton, 1996; Partridge, 1997 hivatkozza 

Tsoulfas & Pappis, 2008).  

A vállalati teljesítményhez kapcsolódó indikátorok széles spektruma és az újtípusú 

szemléletre való áttérés olvasható Hollóné Kacsó Erzsébet (2009) cikkében, aki azt vizsgálja, 

hogy a magyar vállalatok körében milyen irányú elmozdulás történt a hagyományosnak 

mondható értékelési szemléletről (központi érték a nyereség növelése) az úgynevezett új 

típusú értékelés (központi érték a vagyon növelése, a tulajdonosi érték növelése) irányába. A 

„hagyományos” teljesítménymérő mutatók jellemzőit a következőképpen foglalja össze: 

leggyakoribban a jövedelmezőségi, illetve megtérülési mutatók; a pénzügyi mutatók a 



18 
 

számviteli nyereséget tekintik hozamnak; információt leginkább a számviteli kimutatásokból, 

leginkább a mérlegből és eredménykimutatásból nyerik. Megjegyzi azonban, hogy a 

hagyományos mutatók nem képesek a hosszú távú tulajdonosi cél, az értékteremtés, a vállalati 

vagyon tényleges növelésének értékelésére, nyomon követésére (említett példák: ROA 

(Return on Asset, eszköz-megtérülés); ROE (Return on Equity, saját tőke megtérülése/saját 

tőkearányos nyereség); ROI (Return on Investment, befektetés arányos megtérülési ráta)). 

Munkájában nem részletezi az érték növelést középpontba helyező pénzügyi mutatók 

sokaságát, azonban megjegyzést tesz az új szemléletnek megfelelő mutatók tulajdonságairól: 

ezek a mutatók nem számviteli nyereségen alapulnak; hozamkategóriának a cash-flowt, vagy 

a gazdasági profitot veszik; a hozam mellett pedig figyelembe veszik a tőkeköltséget is 

(említett példák: WACC (Weighted Avarage Cost of Capital, súlyzott átlagos tőkeköltség); 

CFROI (Cash flow Return on Investment, a befektetett tőke készpénzes megtérülése); ROIC 

(Return on Invested Capital, a befektetett tőke megtérülése); EVA (Economic Value Added, 

gazdasági hozzáadott érték).) Munkájában arról is ír, hogy a hagyományos és új típusú 

pénzügyi mutatószámok mellett fontos megemlíteni a komplex mutatószámrendszerek 

szerepét, példaként pedig szintén a Kaplan és Norton által kialakított stratégiai 

mutatószámrendszert, BSC-t említi, ami, ha az indikátorok tulajdonságait nézzük, „egyensúlyt 

teremt rövid és a hosszú távú mutatók, a pénzügyi és nem pénzügyi mutatatók, a visszatekintő 

és az előrejelző mutatók, valamint a külső és a belső teljesítmények között” (H. Kacsó, 2009, 

p. 39). 

Szintén a hagyományos értékelés hiányosságait olvashatjuk Sveiby munkájában, aki 

elemzi, hogy az egyes mutatók miért nem alkalmasak az immateriális vagyon megfelelő 

bemutatására. Munkájában említi, hogy a hozam vizsgálatával nehézségekbe ütközünk, ha 

csak pénzügyi változókat használunk a tudásvállalatok értékelésére, és szintén említi a ROE 

és ROA használatának hatékonyságát. Hasonló a véleménye a nyereségrésről, illetve a 

hatékonyság és hatásosság eddigi méréséről. Megoldásként a hozzáadott érték mérését 

javasolja, mely szemlélteti a tudásvállalat termelőképességének helyes mérését és a 

hagyományos pénzügyi mérések kudarcát. Munkájában arról is értekezik, hogy a méréshez a 

nem pénzügyi mérőszámok is kellenek, majd leszögezi, hogy sikert (pénzügyi sikert és 

részvényesi értéket) adhat egy olyan vezetői információs rendszer, amely egyaránt használ 

pénzügyi és nem pénzügyi mércét. (K. E. Sveiby, 2001) 

Az információs korszakban megjelenő, a stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó 

teljesítményértékelés során használt indikátorok jellemzésével kapcsolatos, a megalkotásukra 

javaslatot tevő szakirodalmak tárháza igen széles. Például az indikátorokkal szemben 
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megfogalmazott követelményeket Havasi is elemzi cikkében és megjegyzi, hogy a 

szakirodalom alapján az indikátoroknak specifikus jellegűnek, mérhetőnek, elérhetőnek, 

megbízhatónak és behatárolt időszakra vonatkozónak kell lenniük, illetve leszögezi, hogy az 

indikátorokkal kapcsolatosan fontos, hogy hasznosak legyenek, kivitelezhetők, értelmezhetők 

és az érzékenység is a követelmények közé tartozik. (Havasi, 2007, pp. 680–682) Wimmer 

(2000) munkájában hangsúlyozza, hogy a vállalati teljesítményértékelésben számos, korlátlan 

számú indikátor létezhet, azonban ez a tulajdonság megnehezíti az értékelés folyamatát. 

Szakirodalmi kutatásra hivatkozva rendszerezi a mutatókat a „Mit mérünk?”, „Hogyan 

mérünk?” és „Hogyan használjuk az eredményeket?” kérdések alapján (White, 1996 és 

Caplice & Sheffi, 1994 munkáit felhasználja Wimmer, 2000). Havasi megjegyzi cikkében, 

hogy az indikátorok kiválasztásánál körültekintően kell eljárni, mely kiválasztási folyamattal 

kapcsolatban hozza fel annak kérdését, hogy milyen számú indikátorral érdemes és 

eredményes mérni, értékelni. Jelzi, hogy az optimális határ meghúzása során nehéz jó döntést 

hozni. Példaként említi (hivatkozva a Signpost of development [2007] tanulmányra) a 

SMART módszert, mely irányt ad az indikátorok kiválasztásával kapcsolatban, azaz az 

indikátor legyen specifikus (S-specific), mérhető (M-measurable), megvalósítható (A-

attainable), releváns (R) és hozzáférhető (T-trackable). (Havasi, 2007) A teljesítményértékelés 

hagyományos megközelítését tárgyalva Wimmer (Rummler & Branche, 1990 hivatkozza 

Wimmer, 2000) a teljesítménymutatók kiválasztásához kapcsolódóan írja, hogy meg kell 

bizonyosodni arról, hogy a kulcsfontosságú dolgok kerüljenek a mérés középpontjába, a 

mérést segítő mutatók között kapcsolat legyen, illetve hogy az eredmények, amit a mutatók 

adnak, cselekvésre ösztönözzenek. Az indikátorok kiválasztásával kapcsolatban segítségünkre 

lehet, ha ismerjük, hogy milyen indikátorkategóriák, csoportok léteznek a gyakorlatban. 

Havasi a „Signpots of development” [2007] tanulmányra hivatkozva mutatja be az 

indikátorok egyik gyakori osztályozását. Ez alapján léteznek az úgynevezett 

helyzeti/hatásindikátorok (situational/impact indicator), melyek szélesebb, átfogóbb 

ábrázolást adnak a vizsgált jelenségről. Léteznek az úgynevezett output/kimenet indikátorok, 

melyek a kimenetet, az erőfeszítéseket mutatják be. És vannak az eredményindikátorok 

(outcome indicator), melyek a „bekövetkezett változás hatását mérik egy meghatározott 

szempont szerint, a kitűzött célhoz viszonyítva. Lényegében a hatékonyság, hatásosság 

mérőszámai.” (Havasi, 2007, p. 685) Kaplan és Norton, a BSC működésével kapcsolatban a 

mutatók tulajdonságaival kapcsolatban írják, hogy olyannak kell lenniük, hogy egyensúlyt 

teremtsenek „a tulajdonosok és a vevők számára fontos külső mutatók, valamint a kritikus 

működési folyamatokat, s a fejlődési és tanulási kapacitást jellemző belső mutatók között.” 
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(Kaplan & Norton, 1998, p. 21) A BSC megalkotói kiegyensúlyozott rendszert hoztak létre, 

ami a mutatószámok tulajdonságaiban jelenik meg: a stratégiai visszacsatolásban szerepelnek 

eredménymutatók (a múltbeli erőfeszítések eredményét mérik) és a jövőbeli teljesítményt 

jelző mutatók, teljesítményokozók. Míg az eredménymutatókat objektívnek, könnyen 

számszerűsíthetőnek mondják, addig a teljesítményokozókat szubjektív, egyéni megítéléstől 

függő, eredményt befolyásoló tényezőként definiálják. (Kaplan & Norton, 1998) 

Peterson tanulmánya ugyan speciális terület (webes értékesítés) kulcs 

teljesítményindikátorairól ad összefoglalást, mégis a jellemzők meghatározását általános 

érvényűnek tekinthetjük. A következőket írja: a kulcs teljesítményindikátorok rendeltetése, 

hogy röviden, tömören közvetítsenek annyi információt, amennyit csak lehet; azonban a jó 

kulcs teljesítményindikátorok jól meghatározottak, jól felépítettek, várakozásokat generálnak 

és cselekvésre ösztönöznek. A kulcs teljesítményindikátorok soha nem egyszerű, „nyers” 

számok, mindig valamilyen ráta, arány, átlag vagy százalék formájában jelennek meg. 

(Peterson, 2006, pp. 7–8) Bár konkrétan a BSC működéséhez kapcsolódón, de például 

Parmenter (2008) javaslatot tesz a kulcsfontosságú mutatók elosztását illetően. 

Tanulmányában a 10/80/10-es szabály alkalmazását javasolja, vagyis 10 kulcsfontosságú 

eredménytényező (key result indicators, KRIs), maximum 80 teljesítményindikátor 

(performance indicators, PIs) és 10 kulcsfontosságú teljesítmény indikátor (key performance 

indicators, KPIs) azonosítását. A KRI indikátorok megmutatják, hogy hogyan kell elérni a 

célokat, a PI-k, hogy mit kell csinálni és a KPI-k, hogy mit kell csinálni annak érdekében, 

hogy a teljesítmény drasztikusan növekedjen. (Parmenter, 2008) 

Ahogyan a BSC esetében is látható, pusztán egy indikátor nem elegendő a 

teljesítmény értékelésére. Az indikátorok indikátorrendszerbe épülésére van szükség. Az 

indikátorok indikátorrendszerbe épüléséről értekezik Havasi Bukodira (Bukodi, 2001, pp. 21-

36 hivatkozza Havasi, 2007) hivatkozva és a többlépcsős indikátorrendszerek leggyakoribb 

felépítését mutatja be. A folyamat első lépésként (1) jelenik meg a célterület meghatározása, 

melyet a (2) „Minden célterületen belül dimenziókatalógus (lebontott célok) megjelenítése” 

lépés követ. Harmadik lépés (3) a dimenziókon belül az aldimenziók kijelölése, majd utolsó, 

negyedik (4) lépésként jelenik meg az „Egyedi jelzőszámok konstrukciója: magindikátorok, 

kiegészítő indikátorok meghatározása.” (Havasi, 2007) 

A mutatószámrendszerekről a későbbi, 3. fejezetben adok bővebb összefoglalást. 
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1.3 Hipotézisek, célok és eredmények a munkában 

A fenntartható fejlődés fogalmát és dimenzióit értelmező irodalmak alapján láthatóvá 

válik, hogy komplex fogalomról van szó. Számos tényező, és ami nagyon fontos, ezen 

tényezők integrált rendszere is befolyással van a fogalom által lefedett cél teljesülésére. Ezt a 

komplexitást, ezt az integrált szemléletet erősítik az értékeléssel, indikátorhasználattal 

kapcsolatos irodalmak is, hiszen felmerül az igény az integrált, minden dimenziót lefedő 

megközelítésekre. 

Mikro gazdasági szinten a fenntarthatóság versenyképességet befolyásoló hatását 

láthatjuk, mely tulajdonság úgy gondolom, hogy életre kelti és növeli a fenntarthatóság 

mérésének, értékelésének szükségességét a gazdálkodó szervezet szintjén is. Mindezeket 

figyelembe véve fogalmaztam meg kutatási kérdésemet. 

KUTATÁSI KÉRDÉS 

Milyen megközelítés/megoldás támogathatja a fenntarthatóság dimenzióinak 

teljesítményértékelését úgy, hogy ez az értékelés 

(1) a fenntarthatóság versenyelőny-generáló hatását támogatja, és nem többletterhelést jelent a 

gazdálkodó szervezet működése során; 

illetve mindemellett 

(2) követi/figyelembe veszi az általános teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat, 

vagyis a hagyományos értékelési megoldások helyett az integrált, mutatószámrendszeren 

alapuló, a szellemi tőke alapvető fontosságát hirdető értékelést követi/veszi figyelembe? 

Munkám a kutatási kérdést hivatott – elsősorban (alapvetően) elméleti szinten – 

megválaszolni. A kutatási kérdés elméleti hátterét prezentáló, a korábban bemutatott 

szakirodalmak ismeretének birtokában a következő hipotéziseket fogalmazom meg. 

HIPOTÉZISEK 

Egy gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban értelmezett teljesítményének 

értékelése során: 

(H1) elengedhetetlen az integrált szemlélet megjelenítése. 

(H2) az értékelés tulajdonságai a korszerű teljesítményértékelés jellemzőiből 

táplálkoznak. 

(H3) a korszerű teljesítményértékelés jellemzőinek integrálásával a fenntarthatóság 

dimenzióinak – újabb aspektusokat is megjelenítő – integrált figyelembe vételére van 

szükség. 
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A hipotéziseket az alábbi két cél teljesítésével igazolom. 

 

CÉLOK 

Munkám során legfőbb célom, 

(1) hogy áttekintést adjak („Alapozás”)  a fenntarthatóság dimenzióinak mikro 

gazdasági szintű teljesítményértékeléséről, így biztosítva alapot ahhoz, hogy a 

teljesítményértékelés korszerű eszközei a fenntarthatóság dimenzióiban azonosíthatók 

legyenek; 

célom továbbá 

(2) a fenntarthatósági dimenziók teljesítményértékeléséhez használható „eszközök” 

tárházának fejlesztése, korszerűsítése („Korszerűsítés”). Célom tehát egy olyan új 

teljesítményértékelő eszköz – alapvetően elméleti szintű, értékelési logikát bemutató modell – 

kidolgozása, mely követi/figyelembe veszi az általános teljesítményértékelésben 

bekövetkezett változásokat, továbbá alkalmazása nem jelent többletterhelést a gazdálkodó 

szervezet működése során. 

 

A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Munkám legfőbb céljának teljesítéséhez elméleti áttekintést és összegzést végzek, így 

kutatásom során leginkább szekunder információkra támaszkodok, mely a nemzetközi és 

hazai szakirodalmak és szakpolitikai dokumentumok összegzését, elemzését jelenti. Munkám 

építkezését, vezérfonalát a szekunder kutatás eredményeiből levont következtetéseim adják. 

Szintén ezen eredményre támaszkodom, amikor saját modellemet készítem el. A munkában 

primer kutatást (pilot) is végzek, melynek módszertana mélyinterjús (kérdőíves) 

megkérdezés; továbbá „többszintű” összehasonlító elemzéssel verifikálom modellemet. 

 

A MUNKA FELÉPÍTÉSE 

A célok teljesítése érdekében a következő lépéseket teszem munkám során, melyek 

egyben a dolgozat vázát is jelentik (a munka felépítését az 1. ábra is mutatja). 

Munkám legfőbb céljának („Alapozás”)  érdekében elméleti áttekintést végzek, így a 

2. fejezetben  

- vizsgálom a fenntarthatóság környezeti dimenziójának értékeléséhez 

kapcsolódva a környezeti teljesítményértékelés témakörét, 

- a fenntarthatóság társadalmi dimenziójának értékeléséhez kapcsolódóan a 

társadalmi felelősségvállalás értékelésének lehetséges megoldásait, 
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- illetve a fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés 

integrált megközelítéseit. 

Az „Alapozás”-hoz és a „Korszerűsítés”-hez is kapcsolódva, egyfajta átvezetőként a 

3. fejezetben a korszerű teljesítményértékelés ismérveit gyűjtöm össze: 

- összefoglalást adok az intellektuális tőke jelentéséről és értékeléséről, 

- illetve az innováció, a környezeti- és társadalmi innováció értékelési 

sajátosságairól. 

Céljaim teljesítése érdekében, de leginkább a „Korszerűsítés”-sel kapcsolatos 

célkitűzés teljesítése érdekében, felhasználva szekunder kutatásomat következtetéseket vonok 

le. Így fogalmazok meg teljesítményértékelési alapvetéseket a 4. fejezetben, melyek, mint 

minimumkövetelmények jelennek meg a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés korszerűségét illetően. Ilyen teljesítményértékelési alapvetésként 

azonosítom: 

• a 2. fejezet alapján azokat az alapvető elvárásokat, melyek a fenntarthatóság 

dimenzióinak, illetve azok integrált szemléletének értékeléséhez szükségesek. 

• a 3. fejezet alapján pedig azon jellemzőket, melyek a korszerűség ismérveiként 

jelennek meg. 

Az 5. fejezetben megfogalmazom az általam kialakított teljesítményértékelő eszköz, az 

értékelő modell logikáját. Modellemet elméleti szinten alkottam meg, így koncepcionális 

modellnek tekinthető, elnevezése pedig „Integrált Fenntarthatósági Teljesítményértékelő 

modell” (Integrated Sustainability Performance Evaluation – ISPE).  

A 6. fejezetben a kialakított modell gyakorlati alkalmazására helyezem a hangsúlyt és 

összegzem pilot primer kutatásomat. Összehasonlító elemzéssel verifikálom modellemet, 

továbbá habár modellem célja egy értékelési logika bemutatása, a gyakorlati alkalmazás 

elősegítése érdekében konkrét, a modellben alkalmazható – példa szintű – indikátorokra is 

javaslatot teszek. 

Végezetül a 7. fejezetben következtetéseket vonok le, illetve értékelem céljaim 

teljesülésének szintjét. A fejezetben vizsgálom a hipotézisek elfogadhatóságát, így határozom 

meg és mutatom be téziseimet. 
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1. ábra. A munka felépítése, logikai íve 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 

A munka központi témája a fenntarthatóság dimenzióinak korszerű 

teljesítményértékelése; szóhasználatot tekintve a „teljesítményértékelés” a munkában többször 

„értékelés”-ként jelenik meg, továbbá mindkettő alatt értem a „mérés” koncepcióját is – mely 

azonban nem zárja ki azt, hogy ami nem mérhető számszerűen, az is értékelhető. A munkában 

a fenntarthatóság gazdasági dimenziójának teljesítményértékelése „rögzített körülményként” 

jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a munkában nem térek ki a gazdasági dimenzió 

értékelésének mikro gazdasági szintű megvalósulására, módszertanára. 
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2 A fenntarthatóság környezeti és társadalmi dimenzióinak 
(teljesítmény)értékelése, illetve a dimenziók értékelésének integrált 
megközelítése 

A fejezetben elsőként a fenntarthatóság környezeti dimenziójának értékelését mutatom be, 

összegzem a környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) jelentését és módszereit, hangsúlyozva a 

környezeti teljesítményindikátorok értékelésben betöltött szerepét. A fejezetben kitérek a 

környezeti (vezetői) számvitel fogalmára, mely egy gazdálkodó szervezet számára olyan 

információk, adatok generálását támogatja, melyek a környezeti teljesítmény értékelésének 

szempontjából igen relevánsak. Foglalkozom továbbá a környezeti költségekkel, mint 

lehetséges környezeti teljesítményindikátorokkal. 

Úgy gondolom, hogy fontos a fenntarthatóság társadalmi dimenziójának a figyelembe 

vétele, értékelése is, hiszen a fenntarthatóság értékelése csakis az összes dimenzió 

figyelembevételével válik teljessé. Úgy gondolom, hogy a társadalmi dimenzió mikro 

gazdasági szinten a társadalmi felelősségvállalás megvalósításán keresztül realizálódik, így 

ezen koncepción keresztül foglalkozom a társadalmi dimenzió értékelésével. A fejezetben 

megjelenik a stakeholderek iránti felelősség koncepciója is, hiszen ennek relevanciája a 

vállalati életben egyre számottevőbb, így ismerete szükséges a társadalmi dimenzió értékelése 

során. A már létező értékelő megoldásokat követően a társadalmi aspektus értékelésével 

kapcsolatos integrált szemléletet jelentő modellt tárgyalom. A modell értelmében a társadalmi 

dimenzió értékelésére jelenleg rendelkezésre álló módszerek együttes, integrált használatával 

erősíthető a társadalmi dimenzió mérésének és értékelésének relevanciája. 

Munkám szempontjából kiemelkedő figyelmet kap a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés integrált megközelítése. Integráció alatt első sorban a fenntarthatóság 

dimenzióinak együttes megjelenését értem. Jelen fejezetben szakirodalmi kutatás segítségével 

célom az integrált szemléletet megalapozni. 

 

A fejezet a munka elején megfogalmazott „Alapozás”elnevezésű cél teljesítését támogatja. 
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2.1 Környezeti teljesítményértékelés 

Ahogyan azt korábban megjegyezetem, a fenntarthatóság környezeti dimenziójának 

mikro gazdasági szintű értékelése a környezeti teljesítményértékelésben jeleníthető meg. A 

„környezeti teljesítmény egy szervezet irányításának mérhető eredményei a környezeti 

tényezők tekintetében” (Kósi & Valkó, 2006; MSZ EN ISO 14031, 2001). Az ISO 14031-es 

szabvány értelmében környezeti teljesítményértékelésnek nevezzük az olyan állandó belső 

menedzsmentfolyamatot és -eszközt, amely környezeti indikátorokat használ fel arra, hogy 

összehasonlítsa a szervezet múltbeli és jelenlegi környezeti teljesítményét a környezeti 

teljesítményre vonatkozó kritériummal (Kósi & Valkó, 2006; MSZ EN ISO 14031, 2001). 

Tóth (2002) szerint a környezeti teljesítmény a vállalat összes környezeti terhelésének 

reciproka, valamint a terhelések javítására vonatkozó erőforrások; illetve megkülönbözteti a 

relatív és az abszolút környezeti teljesítmény fogalmát is. Előbbi alatt érti a viszonyítási 

alaphoz mért teljesítményt, utóbbi alatt pedig a szervezet által okozott összes környezeti 

terhelést (Tóth, 2002). 

Annak érdekében, hogy jobban értelmezhetők legyenek a fogalmak, érdemes két 

irányban elemzéseket végezni: (1) vizsgálni szükséges, hogy szakpolitikai dokumentumok, 

jogszabályok, szabványok milyen definícióval illetik a környezeti teljesítményt és annak 

értékelését; illetve (2) szükséges lehet vizsgálni, hogy a szakirodalomban hogyan jelennek 

meg a fogalmak és milyen jellemzői, tulajdonságai vannak a teljesítményértékelés 

folyamatának. Mindez lehetséges, hiszen a környezeti teljesítmény és annak értékelésének 

definiálása nem csak a szakirodalomban, hanem jogszabályokban, szakpolitikai 

dokumentumokban, vagy például szabványokban is megjelenik. Magyarországon a környezet 

védelméről szóló törvény úgy határozza meg a környezetvédelmi teljesítményértékelést, mint 

önkéntes, szervezet által végzett értékelés, mely a tevékenység környezetvédelmi 

átvilágítását, illetve a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának felmérését takarja (1995. 

évi LIII. törvény, 1995 (77. § (1)) (A paragrafust módosította: 2006. évi CIX. törvény 145.§ 

(5) g.)). Az Európai Unió megközelítését reprezentáló EMAS esetében érdemes a környezeti 

teljesítmény fogalmának alakulását tekinteni. Mind az EMAS II és EMAS III definíciók 

megjelenítik a szervezet vezetésének környezeti teljesítmény elérésben betöltött szerepét, 

azonban a korábbi változatban egy irányítás eredményként, míg a jelenlegi változatban a 

környezeti tényezőkkel kapcsolatos, azonban mérhető eredményeket jelenítenek meg a 

fogalomban. (COM (2001) 761 EMAS II., 2001; COM (2009) 1221 EMAS III., 2009) Úgy 

gondolom, hogy a leggyakorlatiasabb megközelítését az ISO 14001-es szabvány legfrissebb 
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változatában találjuk, hiszen megjelenik a mérhetőség, az indikátorok szerepe, és a 

kritériumokhoz való viszonyítás is a definícióban (MSZ EN ISO 14001, 2015). A 

szakirodalomban a definíciók mellett találhatók olyan források is, ahol a környezeti 

teljesítményértékelés értelmezésén túlmutatóan magának a folyamatnak a tulajdonságai is 

részletezésre kerülnek. Thoresen 1999-es munkájában az indikátorok szerepét jeleníti meg, 

Jasch (2000) pedig az adatok és információk gyűjtését, elemzését hangsúlyozza, azonban az 

időbeliség is szerepet kap meghatározásában. Időben aktuálisabb publikációban, például 

Wang és szerzőtársai (2011) munkájában a profit és a környezeti hatások integrált értékelése 

jelenik meg, mint KTÉ. Mind a szakirodalom, mind a szakpolitikai és jogszabályi háttér 

foglalkozik tehát a környezeti teljesítmény és annak értékelésének kérdésével, mind definíciós 

megközelítését, mind a folyamat jellemzését tekintve. A 4. függelékben jelenítem meg az 

ezzel kapcsolatos összefoglaló jellegű elemzésemet. 

Elmondható azonban az is, hogy nem csak a környezeti teljesítmény és annak 

jellemzése kedvelt téma a szakirodalomban, hanem a konkrét értékelési módszerek, 

eljárások jellemzése és felsorakoztatása is. Számos irodalom jelzi a módszerek 

sokszínűségét (pédául M. J. Epstein & Roy, 2001, p. 590); vagy éppen foglalkozik a 

módszerek kategorizálásával (például (G. Tóth, 2002)). 

A vállalatok számos úton tudják környezeti teljesítményüket mérni, írják munkájukban 

Eaganl és Joeres (1997) és leszögezik, hogy a leginkább használt eljárásokban („metric”) az 

üzleti rendszer és folyamatok eredményeire, kimeneteire koncentrálnak, míg vannak a 

környezeti tényezőkhöz köthető, a politikából származtatható célok és jövőképek 

menedzsmentjéhez kapcsolódó eljárások. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jövőképre 

fókuszáló eljárással kapcsolatban a szerzők megjegyzik, hogy kevés irodalom létezik. (Eaganl 

& E. Joeres, 1997) 

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos első mérési módszerként tartható számon a 

GEMI (Global Environmental Management Initiative) által kifejlesztett Környezeti 

Önértékelési Program (Environmental Self-assesment Program, ESAP), mely az ICC 

(International Chamber of Comerce, Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) által meghatározott, 

a Fenntartható Fejlődés Üzleti Chartájában közzétett 16 alapelv teljesítését veszi górcső alá. 

(Eaganl & E. Joeres, 1997) Az ESAP használhatóságát vizsgáló tanulmány (Kropp Study) 

számos kritikával élt, mint például, hogy nem felhasználóbarát, vagy hogy hosszú időt vesz 

igénybe a kitöltése. Az ESAP módszertanának főbb lépései a következők: (1) Az ICC 

alapelvek részekre bontása; (2) Minden részhez négy teljesítményszint meghatározása, leírása 

tartozik; (3) A teljesítményszint pontozása; (4) A részek súlyozása fontossá szerint; (5) Az 
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értékeléssel kapcsolatos megjegyzések megtétele; (6) Az alapelvek pontértékének kiszámítása 

– Az egyes részeknél a súlyfaktor és a pontszám szorzatának kiszámítása, majd az alapelvek 

részeinél kapott érték összeadása és osztása az alapelv elemeinél megjelenő súlyfaktorok 

összegével. (GEMI, 1994) 

Eanagl és Joeres (1997) munkájukban bemutatnak egy olyan értékelési eszközt, mely 

sokkal gyakorlatiasabb és jobban fókuszál az adottságokra, mint az ESAP módszere. Ezt az 

eszközt a szerzők Zöld Menedzsment Értékelési Eszköznek, GMAT (Green Management 

Assessment Tool) nevezték el. A GMAT szintén az ICC alapelvekből indul ki, azt 61 

kérdéssé vagy éppen összehasonlítássá bontja le. A működés során a válaszadónak azt kell 

néznie, hogy az ő szervezete (adottsága) a megadott leírások melyikéhez hasonlít leginkább. 

Az ESAP módszerhez képest számos változást eszközöltek a szerzők, mint például, hogy a 

GMAT esetében minden alapelv egy és nyolc közötti részre van osztva; különböző szinteket 

jelenítenek meg a leírásokban; az értékelés esetén nem csak egész pontszámokat lehet adni; a 

kérdéssor a változásokra való reagálást is vizsgálja; az adottság és a teljesítmény kapcsolatát 

vizsgálja a módszertan. A szerzők többször hangsúlyozzák, hogy a GMAT módszer 

kialakításánál cél volt egy felhasználóbarátabb és egyszerűen elvégezhető módszer 

létrehozása. (Eaganl & E. Joeres, 1997) Eanagl és Joeres (1997) Wells és szerzőtársainak 

(1992) korábbi munkájára hivatkozva írják, hogy környezeti mérés három kategóriának 

megfelelően javasolható: a folyamatok mérése (auditok segítségével), az eredmények mérése 

(termékre vagy lényeges hatásra normalizálva) és a vásárlók elégedettségének mérése (a 

vevők értékelik a teljesítményben bekövetkezett fejlesztéseket és ennek eredményeképpen 

többet fogyasztanak) (Wells et al., 1992 hivatkozza Eaganl & E. Joeres, 1997). 

Torma értekezésében Benettre és szerzőtársai munkájára hivatkozva (Benett et al., 

1999 hivatkozza András Torma, 2007, pp. 45–46) írja, hogy a környezeti 

teljesítményértékelésnek 11 szintje különböztethető meg: (1) energia- és anyag-számlázás; (2) 

(munka)egészségügyi és biztonságtechnikai mérések és menedzsment; (3) környezeti 

hatásértékelés; (4) termékek környezeti hatásának értékelése; (5) externáliák értékelése; (6) 

környezeti auditálás; (7) mérgező anyagok kibocsátásának mérése és jelentése; (8) ösztönző-

alapú szabályozás; (9) Total Quality Management (Total Quality Environmental 

Management); (10) külső érdekelt felek általi értékelés; (11) stratégiai integráció. A szintek 

nem minden esetben egymás után következtek, előfordult, hogy párhuzamosan kerültek 

kifejlesztésre és alkalmazásra, továbbá a szintekhez tartozó módszerek alkalmazásának 

integrálódásának nincsen még nagy múltja. (András Torma, 2007) A környezeti 

teljesítményértékelés szintjeihez tartozó módszereket mutat be munkájában Torma (2007), 
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azonban számos szerző munkáját hozhatjuk még példaként, melyekben a környezeti 

teljesítményértékelés módszereinek csoportosítása jelenik meg. Epstein és Roy (2001, p. 590) 

kijelentik, hogy a szervezet üzleti tevékenysége által okozott társadalmi és környezeti hatások 

mérésére különböző típusú eszközt és technikát alkalmazhatunk, Tóth Gergely (2002) pedig 

munkájában bemutatja a környezeti teljesítményértékelés különböző eszközeit és módszereit 

(például indikátormódszer, öko-térképezés), mely munka jól reprezentálja ezek 

széleskörűségét. Torma (2007) aszerint is csoportosítja a rendelkezésre álló módszereket, 

hogy a vizsgálat során ismert-e a gazdálkodó szervezet környezeti teljesítménye. 

Előrekövetkeztető módszereknek nevezi azokat, ahol kiindulási alap a technológiák, 

folyamatok feltérképezése és analizálása, majd ezekből a szükséges információk (környezeti 

tényező és –hatás párok) meghatározásával a környezeti teljesítmény meghatározása. Ide 

sorolja az úgynevezett mátrix módszereket, kérdőíves módszereket és a grafikus módszereket. 

Visszakövetkeztető módszereknek pedig azokat az eljárásokat nevezi, amikor ismert a 

környezeti teljesítmény, melyből aktualizálják a környezeti tényezőket (azonban ezek a 

módszerek önmagukban nem alkalmazhatók a környezeti tényezők megállapítására). Ilyen 

módszerek közé tartoznak például az indikátor-rendszerek, ökopont rendszerek. (András 

Torma, 2007) 

Kiemelkedő számban találkozhatunk olyan irodalommal is, mely a környezeti 

teljesítményértékelés során az indikátormódszer használatát hangsúlyozza és jellemzi 

(például Thoresen, 1999), így elmondható, hogy az indikátorok mikro gazdasági szinten 

történő alkalmazása – ahogyan azt a korábbi fejezetben (1.1-es fejezet) bemutatott áttekintés, 

vagyis a fenntarthatóság értékelésében az indikátorok szerepének hangsúlyozása során is 

láthattuk – fontos módszere a környezeti teljesítmény értékelésének. Például Thoresen (1999) 

Welfordra (1993) hivatkozva hangsúlyozza, hogy az indikátorok használata a 

teljesítményértékelés során biztosítja a szervezetet, hogy a tevékenységek a fenntarthatóság 

felé mennek egy olyan szinten, ami a környezetnek és a társadalomnak is elfogadható 

(Welford, 1993 hivatkozza Thoresen, 1999). Torma (2007) úgy fogalmaz, hogy „[a]z 

indikátor-módszerek a vállalati környezeti teljesítményértékelés leggyakrabban  alkalmazott 

módszerei” (András Torma, 2007, p. 53). 

Az indikátorok  KTÉ-ben történő használatára a szakirodalomban számos ajánlást 

találhatunk, legtöbbjük (például Karavanas, Chaloulakou, & Spyrellis, 2009; Kósi & Baranyi, 

2007; Lamberton, 2000; Mazzi, Mason, Mason, & Scipioni, 2012; Myhre et al., 2013; 

Olsthoorn, Tyteca, Wehrmeyer, & Wagner, 2001; Rao, la O’ Castillo, Intal, & Sajid, 2006; 

Singh et al., 2009; Thoresen, 1999; G. Tóth, 2002) a használható indikátorok kategóriáira 
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vonatkozóan ad útmutatást, vagyis iránymutatást adnak abban, hogy milyen indikátorok 

meghatározása lehet eredményes és célravezető az értékelésben. Az irodalmak sokszínűsége 

mutatja és például Thoresen (1999) is megjegyzi, hogy a szakirodalomban nincsenek 

egységes alapelvek a környezeti teljesítményindikátorok kialakításával és használatával 

kapcsolatban. Corbett és Pan (2002) leszögezik munkájukban, hogy kihívásokkal teli a 

környezeti teljesítményindikátorok mérése. Jasch (2000) próbál általánosítani, és ezt írja, 

hogy az indikátorokat arra használjuk, hogy egy szervezet környezeti információit átfogó és 

reprezentatív módon ábrázoljuk, és leszögezi, hogy legtöbbször úgy alkalmazunk őket, hogy 

az abszolút anyag és energia adatokat másik változókhoz viszonyítjuk, ezzel növelve a 

kvantitatív adat információtartalmát. Thoresen hivatkozva korábbi munkájára (Thoresen, 

1997), ajánlást tesz környezeti teljesítmény kategóriákra és alkategóriákra, melyek útmutatók 

lehetnek a teljesítményindikátorok kialakítása során. Így jelenik meg munkájában két 

főkategóriaként (1) a termék életciklusához kapcsolódó teljesítményindikátorok kategóriája és 

(2) a működési indikátorokkal kapcsolatos környezeti teljesítmény kategóriája, mely két 

további nagyobb kategóriára osztható, nevezetesen (2.a) a menedzsment rendszer teljesítmény 

indikátoraira és (2.b) a gyártási műveletek teljesítmény indikátoraira. (Thoresen, 1997, Table 

3 hivatkozza Thoresen, 1999) Corbett és Pan (2002) munkájukban azt vizsgálják, hogy a 

folyamatképességi indikátorok (process capability indices) hogyan alkalmazhatók 

hatékonyan, kvantitatív módon a környezeti teljesítmény értékelésében. Cikkükben írják, 

hogy egyre több szervezet számára áll rendelkezésre adat a környezeti teljesítményt illetően, 

azonban megjegyzik azt is, hogy nem minden esetben tuják ezeknek az adatoknak az 

ellenőrzés során a helyes, célravezető használatát. Munkájukban azt vizsgálják, hogy az 

úgynevezett „statisztikai folyamatellenőrzés” (statistical process control – SPC) módszerei 

hogyan alkalmazhatók a környezeti teljesítmény mérése és értékelése során. Munkájukban 

említik a „teljes körű környezeti minőségirányítás” (Total Quality Environmental 

Management – TQEM) koncepcióját is, melynek lényege, hogy a teljes körű 

minőségirányításban használt koncepciók segíthetnek a környezeti hatások menedzselésében 

is (Madu, 1996; Angell & Klassen, 1999 hivatkozza Corbett & Pan, 2002), azonban azt is 

leszögezik, hogy gyakorlatban mindez pusztán a „soft” koncepciókra vonatkozik és az igazán 

lényeges, kvantitatív, statisztikai megközelítések nem jelennek meg a TQEM alkalmazása 

során. (Corbett & Pan, 2002) 

Annak érdekében, hogy az indikátorokkal kapcsolatos sokszínűség még inkább 

láthatóvá váljon, további szakpolitikai, szabvány és szakirodalmi példák hozhatók. Jasch 

(2000) indikátorrendszerről ír, Henri és szerzőtársa (2008) az indikátorok hatékonyságáról, az 
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EMAS III-ban (COM (2009) 1221 EMAS III., 2009) pedig egyedi kifejezési módként említik 

az indikátorokat. Meg kell jegyezni, hogy a pozitívumok mellett láthatók olyan irodalmak, 

melyek a nehézségekről szólnak. Seuring és szerzőtársai (2008) az indikátorkészlet 

rendelkezésre állását vonják kétségbe, míg több helyen az indikátorok kiválasztásának 

nehézségeit említik. Mindezekről és további források tartalmáról a 4. függelékben adok 

összefoglalást. 

A környezeti teljesítményértékelés szakirodalmi hátterét megvizsgálva általános 

következtetések tehetők, melyek alapvetők, azonban szükségesnek tartom rögzítésüket, így 

hangsúlyozva fontosságukat. A KTÉ definícióit, meghatározásait tekintve látható, hogy az 

értékelés középpontjában a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése áll, vagyis úgy kell 

az értékelést végrehajtani, hogy az tényleges eredménnyel tudja megmutatni a környezeti 

teljesítményben bekövetkezett, vagy éppen be nem következett változásokat. Felhasználva 

ezeket az eredményeket a szervezet képes a környezeti teljesítmény fejlesztéséhez szükséges 

lépések meghatározására és végrehajtására. Ezt követően a folyamatos fejlesztés 

eredményességét indikátorok segítségével lehetséges a legegyszerűbb módon nyomon 

követni, így a KTÉ folyamatához szükséges megválasztani a legrelevánsabb indikátorokat. 

Számos indikátor létezik, melyek használhatók a KTÉ folyamata során, azonban ezek 

tevékenység és szervezet-specifikusak. A környezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

további következtetéseket – a munka logikai íve miatt – a 4. fejezetben részletezem. 

 

Számos szerző munkájában olvashatjuk a környezeti (vezetői) számvitel 

(Environmental Management Accounting – EMA) teljesítményértékelésben, döntéshozatalban 

betöltött szerepét. A környezeti vezetői számvitel adatainak használatával számos alkalmazási 

területet említ például Jasch (2003), melyek között található a környezeti 

teljesítményértékelés és indikátorok is. Csutora és Kerekes (2004) a környezeti kontrolling 

alkalmazásával arra hívják fel a figyelmet, hogy azonosításra kerülnek azok a 

környezetvédelmi költségek, amelyek az általános költségek között „rejtve” maradtak. A 

környezetvédelmi/környezeti költségek meghatározása számos döntés során segíti a 

vezetőket, továbbá segíti a környezetvédelmi működés nyomon követését; ez pedig szintén 

kapcsolható a környezeti teljesítményértékelés koncepciójához. (Csutora & Kerekes, 2004) 

Mindezek miatt tartom fontosnak, hogy a környezeti dimenzió értékeléséhez kapcsolva 

kitérjek a környezeti (vezetői) számvitel koncepciójára és a környezeti költségek hangsúlyos 

szerepére. A koncepció környezeti számvitelben elfoglalt helyéről, konkrét meghatározásáról, 

illetve alkalmazásával a szervezet számára nyújtott előnyökről az 5. függelékben adok 



32 
 

szakirodalmi összefoglalót. A szakirodalmakat vizsgálva látható, hogy számos szerző, számos 

tulajdonságát említi a környezeti vezetői számvitelnek. Így jelenik meg, hogy az EMA magán, 

vagy állami vállalatok és nem nemzetek által végzett megközelítést jelent (Christine Jasch, 

2003; UNDSD, 2001); pénzügyi és fizikai komponense is van (Christine Jasch, 2003), más 

szóval fizikai és pénzügyi mérőszámokat is megjelenít (Christine Jasch, 2003; S. Schaltegger, 

Hahn, & Burritt, 2000; UNDSD, 2001); illetve belső döntéshozatal során alkalmazzák 

(Christine Jasch, 2003; S. Schaltegger et al., 2000). 

A szakirodalom arra is rávilágít, hogy a környezeti vezetői számvitel által szolgáltatott 

adatoknak milyen felhasználási lehetőségei vannak (bővebben Christine Jasch, 2003, p. 668). 

Ezek közül munkám szempontjából igen fontos, hogy támogatja a környezeti 

teljesítményértékelést. Tóth (2002) a környezeti teljesítményértékelés csoportosítása során az 

anyag- és energiaforgalmi módszerek csoportjába helyezi a környezeti költségszámítást. 

Kerekes és Csutora (2004) a környezetvédelmi költségek szerepére hívta fel a figyelmet, így 

jelen esetben én is a környezeti költségszámítás (a környezeti költségek információs 

szerepéről, a menedzseri döntések szempontjából bővebb felsorolás EPA, 1995, p. 6 által) 

kiemelésére helyezem a hangsúlyt. A környezeti költségek meghatározása, tulajdonságainak 

és kategóriáinak jellemzése számos irodalomban megtalálható. Így érdemes például alapul 

venni az EPA (1995) vagy a UNDSD (2001, p. 19) környezeti költségkategóriáit, de érdemes 

megemlíteni az „életciklus költségelemzés”, vagy például a teljes beszerzési és fenntartási 

költségek szerepét is. A környezeti költségekről bővebben az 5. függelékben adok 

szakirodalmi összefoglalót. 

A környezeti költségek kategóriáinak sokszínűsége rávilágít arra, hogy a 

fenntarthatósági kérdésekhez kapcsolódóan a környezeti költségek feltárása (azonosítás) és 

értékelése számos – akár rejtve maradt – információt szolgáltat(hat). A környezeti (vezetői) 

számvitel és a környezeti költségek sokaságával kapcsolatos következtetéseimet – a munka 

logikai ívét figyelembe tartva – a 4. fejezetben fogalmazom meg. 

2.2 Társadalmi felelősségvállalás, érdekelt felek és értékelésük 

A fenntarthatósággal összefüggésben egy gazdálkodó szervezetnek (feltételezve, hogy 

a gazdasági aspektus megjelenik a gazdálkodók mindennapjaiban) nem csak a környezeti, 

hanem a társadalmi aspektussal kapcsolatos kérdésekkel is érdemes és kell is foglalkoznia. A 

társadalmi aspektus esetén is felvetődik azonban a kérdés, hogy miért érdemes egyáltalán 

ezzel foglalkozni, miért kell a társadalmi (és stakeholder) felelősségvállalást úgymond 
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sikertényezőnek tekinteni. A munka elején is olvasható Kapusy (2007) idézet és további 

hivatkozott irodalmak értelmében azt a következtetést vonjuk le korábbi publikációban 

(Harazin & Kósi, 2011a), hogy a gazdálkodó hosszú távú sikerére és versenyképességére nem 

csak a természeti környezet van befolyással, hanem a tágabb és a szűkebb értelemben vett 

társadalom, társadalmi környezet is. Így szükséges figyelemmel lenni, felelősségteljes 

kapcsolatot kialakítani a társadalmi környezettel is. Szakirodalmi alapokat vizsgálva (Harazin 

& Kósi, 2011a) Chikán (2008) például a kapcsolatot úgy jellemzi, hogy a versenyképesség és 

a társadalmi felelősségvállalás lényegükből adódóan tartoznak össze, és a tartós versenyelőny 

elérése csak felelős üzleti magatartással valósítható meg (Chikán, 2008, p. 12 hivatkozza J 

Szlávik et al., 2009, p. 46); Porter és Kramer pedig szimbiotikus kapcsolatot tételez fel, 

melyben a vállalat és a közösség kölcsönösen erősítik egymást sikereik elérése érdekében 

(Porter & Kramer, 2006 hivatkozza J Szlávik et al., 2009, p. 46). Érdemes tehát bevezetni a 

vállalatok társadalmi felelősségvállalásának koncepcióját (Corporate Social 

Responsibility – CSR), hiszen például Pop és szerzőtársai (2011) munkájukban megjegyzik, 

hogy az Európai Bizottság szerint mind Európában, mind világviszonylatban a társadalmi 

felelősségvállalás koncepciója szignifikánsan hozzájárulhat a versenyképességhez és 

fenntarthatósághoz. Munkája elején Perrini (2005) azt hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb a 

szervezetek érdeklődése, hogy CSR iránti elkötelezettségüket demonstrálják. Korábbi 

munkákra is hivatkozva (Harazin & Kósi, 2011a; Harazin, 2013) állítható, hogy napjainkban a 

vállalat társadalmi felelősségvállalása (CSR) és pénzügyi teljesítménye között egyértelmű 

kapcsolat tételezhető fel. 

A CSR definiálása során számos irodalom (például Csigéné Nagypál, 2008; Pop et al., 

2011; J Szlávik et al., 2009) és szakpolitikai dokumentum (COM (2011) 681, 2011, p. 7) 

sorakoztatható fel, illetve megfigyelhető a definíciók időbeli változása is. A szakirodalomban 

a CSR értelmezéseivel kapcsolatban egy „szűkebb” értelmezés is megjelenik, mely szerint a 

társadalmi felelősségvállalás helyett a „vállalatok stakeholderek iránti 

felelősségvállalásának” (Company Stakeholder Responsibility) kell előtérbe kerülnie, 

mely koncepció 2006-ban Freeman és szerzőtársainak munkájában tűnt fel. (J Szlávik et al., 

2009, pp. 94–95). A CSR és a stakeholder koncepció értelmezésével kapcsolatos szekunder 

kutatás eredményeit a 6. függelékben foglaltam össze.  

Korábbi munkára hivatkozva (Harazin & Kósi, 2011a) tehető az az állítás, miszerint a 

társadalmi felelősségvállalás értékelésével kapcsolatban a hazai és nemzetközi 

szakirodalmakban több, már létező módszerrel találkozhatunk (például UNDP, 2010); 

azonban meg kell jegyezni, hogy az ilyen irányú teljesítményértékelés még nem rendelkezik 
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olyan nagyságú szakirodalmi háttérrel, mint a környezeti teljesítményértékelés területe. Costa 

és Menichini (2013) ezt úgy fogalmazza meg, hogy a CSR irodalma még hiányt szenved a 

mérési megközelítésekben és módszerekben, de például Valiente (2012, fig. 26) is arra a 

következtetésre jut, hogy problémák és nehézségek jellemzik a CSR értékelését; Sprinkel és 

Maines (2010) pedig a hagyományos számvitel nehézségeit említik a társadalmi aspektussal 

kapcsolatban. 

Korábban megvizsgálva számos módszert, úgy gondoljuk (Harazin & Kósi, 2011a), 

hogy a módszerek jellegét tekintve kategóriák azonosíthatók, vagyis léteznek a közvetlen 

CSR értékelő és a közvetett CSR értékelő módszertanok, megoldások. Az első kategóriába 

tartoznak azok, melyek létrehozásának és alkalmazásának egyetlen célja a CSR mérése, 

értékelése, nyomon követése. Több készletet megvizsgálva, a közvetlen értékelők 

kategóriájába soroljuk a CSR önértékelő kézikönyvet és az ISO 26000-es szabvány 

értékelésre vonatkozó részeit. A másik kategóriába, vagyis a közvetett módszerek közé 

tartoznak azok az értékelési lehetőségek, melyeket nem konkrétan azért hoztak létre, hogy 

kimondottan és csakis a CSR értékelésével foglalkozzanak. Ezek az értékelési lehetőségek 

teljesítményt értékelnek gazdálkodó szervezeteknél, így adnak lehetőséget arra, hogy a CSR 

mérése és értékelése is megvalósítható segítségükkel. Közvetett értékelőnek tekintjük a GRI 

Jelentéstételi Keretrendszert, az útmutatót a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez az Új 

Széchényi Terv keretében kiírt pályázatokhoz, a környezeti számvitel koncepcióját és a 

fenntarthatósági kiegyensúlyozott mutatószámrendszert (Sustainability Balanced Scorecard, 

SBSC). (Harazin & Kósi, 2011a) 

A korábban vizsgált módszerek mellett azonban találkozhatunk további 

megközelítésekkel. Számos szerző ajánlja indikátorkészletek (például Ganescu, 2012; Weber, 

2008; Zhao, Zhao, Davidson, & Zuo, 2012), vagy indexek (például Ganescu, 2012) 

használatát, amikor a CSR, vagy éppen az érdekelt-felek értékeléséről van szó. Weber (2008) 

például a CSR értékelésénél kulcs-teljesítményindikátorokat javasol, vagy például Hammond 

és Miles (2004) CSR minőségének értékelését járják körbe. Mindezekről készült összefoglaló 

a 6. függelékben jelenik meg. 

A fentebbiek értelmében azt a következtetést vonjuk le (Harazin & Kósi, 2011a), hogy 

annak ellenére, hogy az ISO 26000-es szabvány a közvetlen CSR értékelők között tartható 

számon, nem mutat konkrét módszertant és eljárást a társadalmi felelősségvállalás 

értékelésével kapcsolatban. Az értékeléshez a szabvány felhasználójának tehát szüksége lehet 

további, az értékelésben konkrétan segítséget nyújtó módszerek alkalmazására. Azonban 
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felmerülhet a kérdés, hogy hogyan és melyik módszer használata lehet a legmegfelelőbb. 

(Harazin & Kósi, 2011a) 

Az előzőket, illetve a bemutatott módszerek jellemezőit figyelembe véve a társadalmi 

felelősség értékelésével kapcsolatban látható, hogy nem csak egy konkrét módszer, 

módszertan alkalmazásával nyílik lehetőség a mérésre, értékelésre. Véleményünk (Harazin & 

Kósi, 2011a), hogy lehetséges a már létező megoldásokat integráltan alkalmazni, hogy 

összetett, ezáltal alaposabb értékelést lehessen végrehajtani. Az integrációhoz azonban 

vezérfonalra van szükség, így az értékelés menetéhez „sorvezető” lehet a manapság egyre 

népszerűbbé váló CSR útmutató, az ISO 26000-es szabvány. Az általunk javasolt integrált 

megközelítés indikátorok használatán alapszik, hiszen a vizsgált módszerek mindegyike 

indikátorok definiálásán és értékelésén alapszik, továbbá a sorvezetőként is megjelenő 

szabványban is szerepelnek az indikátorok, mint lehetséges értékelő megoldások. (Harazin & 

Kósi, 2011a) Feltételezve tehát, hogy a társadalmi felelősségvállalás szervezeti kiépítése 

során az ISO 26000-es szabvány útmutatóként szolgál, az integrált szemléletben azt 

vizsgáltuk, hogy a szabvány adta egyes fő gyakorlatok és tárgykörök melyik CSR értékelő 

megközelítéssel/módszerrel követhetők nyomon, melyikkel értékelhetők. Az elemzés 

eredménye azt mutatta, hogy az egyes CSR értékelő megközelítések/módszerek önmagukban 

nem minden gyakorlatot és tárgykört fednek le, így egy megközelítés/módszer kiválasztása 

nem tudná teljes körűen értékelni a szabvány által kialakított CSR gyakorlatot. Véleményünk, 

hogy az értékelő megközelítések/módszerek kombinálásával, integrálásával lehetséges a 

társadalmi felelősségvállalás teljesebb körű értékelése. (Harazin & Kósi, 2011a) 

Az integrációt segíti az indikátorok használata az értékelés során, hiszen úgy 

gondoljuk, hogy az integrált értékelés egy olyan indikátorkészlet előállításával valósul meg, 

melyhez az indikátorokat az egyes módszerek önmagukban, vagy integráltan állítják elő – 

lényegében az egyes módszerek adta indikátorok kombinálását, integrálását javasoljuk. Az 

így előálló indikátorkészlet, mivel több szempontot jelenít meg mint önmagában az egy-egy 

módszertan által javasolt készlet, a CSR értékelését teljeskörűbbé teszi. (Harazin & Kósi, 

2011a) 

Az integrált megközelítés egy modellben jelenik meg, ami tehát egy integrált 

szemléletet jelenít meg a társadalmi aspektus értékelésére rendelkezésre álló közvetlen és 

közvetett módszerek között, erősítve a mérés és értékelés relevanciáját (Harazin & Kósi, 

2011a, 2013b). 
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2.3 A fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés integrált 
megközelítései 

Korábban összefoglaltam a fenntartható fejlődés elméleti megközelítését, illetve 

bemutattam azokat az irodalmakat, melyek a fenntarthatóság dimenzióit határozzák meg. 

Jelen fejezet a fenntarthatóság dimenzióinak integrált megközelítésével és az ahhoz 

kapcsolódó értékeléssel foglalkozik, így fontos az integrált szemléletről is szólni.  

Az integrációt munkámban kétféleképpen értelmezem, melyhez nagyon jó alapot 

adott Schaltegger és szerzőtársainak (2002) munkája. Ahogyan már korábban – 1. fejezet – 

hivatkoztam a munkára, a szerzők a mikro gazdasági szintű fenntarthatósággal foglalkoznak. 

Jelen fejezetben válik fontossá a szerzők munkájában megjelenő integrációs kihívás. A 

kihívás értelmében a fenntarthatósági menedzsment esetében a környezeti, társadalmi és a 

gazdasági kihívásnak egyszerre kell teljesülnie, illetve a kihívás szól arról is, hogy a 

környezeti és társadalmi kihívások teljesülése, teljesítése során a hagyományos, gazdaságot 

jellemző eszköztár nyújtson segítséget. (S. Schaltegger et al., 2002) Az integráció 

kétféleképpen jelenik meg, vagyis a (1) három dimenzió együttes megjelenése és a (2) 

fenntarthatóság már meglévő vállalati folyamatokba integrálásán keresztül.  

Az integráció második értelmezését tekintve számos forrásra hivatkozhatunk. 

Számos irodalom hozza a fenntarthatóság vállalati folyamatokba integrálásának lehetőségét. 

Már az 1991-ben megjelenő ICC Charta, a Fenntartható Fejlődés Üzleti Chartája is alapelvei 

között rögzíti az integrált menedzsment szükségességét (ICC Charta hivatkozza Kósi & 

Valkó, 2006). Seuring és Gold (2013) a fenntarthatóság és az ellátási lánc menedzsment 

(supply chain management) integrációjáról ír, míg Kumar és Christodoulopoulou (2013) a 

marketing, márkázás és fenntarthatóság kapcsolatáról értekezik. Arjaliès és Mundy (2013) a 

fenntarthatóság, illetve a CSR vállalati stratégiában való megjelenésének integrálását emelik 

ki munkájukban. Petrini és Pozzebon (2009) korábban azt vizsgálták, hogy hogyan 

támogatható a fenntarthatóság stratégiába és menedzsment folyamatokba integrálása. Figge és 

Hahn (2013) is a környezeti aspektus vállalati döntéshozatalban való megjelenését 

hangsúlyozza, illetve irodalomkutatásra alapozva a vezetői számvitelben való megjelenését. 

De hasonlóan említhető még Adams és Frost (2008) munkája, a fenntarthatósági jelentések 

integrálása a menedzsment gyakorlatokba címmel. Az irodalmak száma bővíthető, ha például 

visszatekintünk a környezeti (vezetői) számvitel koncepciójával foglalkozó fejezetre, de itt 

említhető még a fenntarthatóság versenyelőnyben nyújtott szerepét hangsúlyozó irodalmak 

többsége is.  
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Az integráció első értelmezését tekintve makrogazdasági szinten látható, hogy a 

legtöbb, fenntarthatóságot értékelő keretrendszer a fenntarthatóság három dimenzióját lefedő 

értékelő indikátorok használatát javasolja (például EU fenntartható fejlődési mutatói, EEA 

mutatók). (Természetesen vannak olyan dokumentumok, melyek kiemelten a környezeti 

dimenzió értékelésére helyezik a hangsúlyt (például az OECD zöld indikátorai).) Mikro 

gazdasági szinten Elkington (1998) a „tripple bottom line” koncepciójában javasolja, hogy a 

fenntarthatóság interpretálásában a három dimenzió integrációjára van szükség (Elkington, 

1998 hivatkozza Petrini & Pozzebon, 2009). Schaltegger és Burritt a fenntarthatósági 

számvitel esetén emeli ki a szervezeti tevékenység gazdasági, környezeti és társadalmi 

aspektusának integrációját (Lamberton, 2005; Schaltegger & Burritt, 2006; Thomson, 2007 

hivatkozza Stefan Schaltegger & Burritt, 2010). Lo (2010) munkájában arról számol be, hogy 

a múltban a vállalatok felelősségvállalása fedte le a fenntarthatóság társadalmi dimenzióját, 

így magát a fenntarthatóságot pusztán a környezeti dimenzióhoz kötötték. Annak ellenére, 

hogy hagyományosan a vállalati fenntarthatóság a környezetvédelmi politika felé irányul, 

egyre nagyobb az érdeklődés afelé, hogy a vállalati fenntarthatóság a társadalmi és a 

környezeti aspektusokat integrálja. Így definiálja Lo a vállalati fenntarthatóságot, hivatkozva 

a Dow Jones definícióra, egy olyan üzleti megközelítésnek, melyben a hosszú-távú 

részvényesi érték megteremtéséhez a fenntarthatóság három dimenziójában rejlő lehetőségek 

kihasználása és kockázatok elkerülése szükséges (Dow Jones definíció hivatkozza Lo, 2010).  

 

Habár munkámban az integráció második értelmezése kiemelkedő figyelmet kap, jelen 

fejezetben lentebb, az első értelmezés, illetve annak értékelésével kapcsolatos ismeretek 

kerülnek a középpontba.  

Az integrált értékeléssel kapcsolatban általánosságban véve érdemes megemlíteni 

Bititci és szerzőtársainak 1997-es munkáját, melyben az integrált teljesítménymérési 

rendszerek fejlesztésének útmutatóját adják. A szerzők leszögezik, hogy a fenntartható 

versenyelőny biztosításának kulcs eleme, hogy hogyan jelenik meg az üzleti célok hatékony 

integrálása a szervezet egészében és hogy hogyan jelenik meg a kritikus területen a 

teljesítmény mérése. Munkájukban egy robosztus, flexibilis és integrált teljesítményt mérő 

rendszerre tesznek javaslatot. Leszögezik, hogy a teljesítménymenedzsment folyamatok 

középpontjában az információs rendszer áll. Ez az információs rendszer maga a 

teljesítménymérő rendszer, melynek integrálnia kell minden releváns információt a releváns 

rendszerekből. (Bititci, Carrie, & McDevitt, 1997, p. 524) Mindezek ellenére, később Bititci 

és újabb szerzőtársai (Nudurupati, Bititci, Kumar, & Chan, 2011) a teljesítményértékeléssel 
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kapcsolatos irodalmak alapján adnak helyzetelemzést és leszögezik, hogy a 

teljesítménymérési rendszerekkel kapcsolatban hiányosságok jelennek meg. Így említik 

például a rendszerek statikusságát, az implementálás és a támogatás hiányát. Munkájukban 

irodalomkutatásra hivatkozva a megoldásokat is felsorakoztatják. (irodalomkutatásra 

hivatkozik Nudurupati et al., 2011, p. 279) 

A fenntarthatóság három dimenziójának teljesítményértékelését úgy gondolom, hogy a 

„fenntarthatósági teljesítmény” fogalommal kapcsolatban szükséges keresni. Számos 

irodalomban találkozhatunk már a fenntarthatósági teljesítmény kifejezéssel. Például 

Labuschagne és szerzőtársai (2005) a fenntarthatósági teljesítmény értékelésével 

foglalkoznak, azonban a kifejezés konkrét definiálása nem jelenik meg a munkájukban. 

Érdemes megemlíteni, hogy munkájukban a fenntarthatóság három dimenzióján keresztüli 

értékelést vizsgálják, így gazdasági, társadalmi és környezeti kritériumok jelennek meg. A 

fenntarthatósági teljesítmény aspektusainak döntéshozatali folyamatokba integrálásával 

kapcsolatban munkájukban két utat említenek: a pénzügyi információkon keresztüli, illetve a 

fenntarthatósági információk elkülönítése által végzett folyamatokat. (Labuschagne et al., 

2005, p. 383) Ng és szerzőtársai (2012) is méréssel, mutatószámrendszerrel foglalkoznak, 

azonban a fenntarthatósági teljesítmény definiálása itt is elmarad. A fenntarthatósági 

teljesítményt reprezentáló mutatószámrendszerüket két dimenzió mentén mutatják be: 

munkájukban szerepet kap az időorientáltság (múlt, jelen, jövő); illetve pénzügyi (megfogható 

és megfoghatatlan) kategóriák jelennek még meg. Érdemes megjegyezni, hogy a kialakított 

értékelésükben megjelenik az emberi erőforrás, a tudásmenedzsment és az innováció is. (Ng 

& Nathwani, 2012, p. 1943) 

Singh és szerzőtársai (2007) az acélipar ágazatában foglalkoznak a fenntarthatósági 

teljesítmény mérőszámának meghatározásával. Munkájuk elején megjegyzik, hogy a 

fenntarthatósági teljesítmény értékelésénél a három dimenziót kell figyelembe venni, illetve 

szükséges a szervezeti vezetést és a technológiai aspektusokat is beépíteni, mint negyedik és 

ötödik dimenziója a fenntarthatóságnak. A szerzők a méréshez szükséges kulcsindikátorok 

meghatározását az említett dimenziókban tartják szükségesnek. (Singh et al., 2007) 

Ha nem is konkrétan nevezik meg a munkákban a fenntarthatósági teljesítményt, a 

szakirodalomban találhatunk még olyan munkákat, melyek a fenntarthatóság dimenzióinak 

integrált értékelésére tesznek javaslatot. Krajnc és Glavič (2005) például a fenntartható 

fejlődés integrált modelljére tesznek javaslatot egy fenntarthatósági összetett index 

megalkotását célul tűzve. Annak érdekében, hogy ezt az összetett fenntarthatósági indexet 

(ICSD) meg lehessen határozni, a következő lépéseket ajánlják a szerzők: indikátorok 
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kiválasztása; ezek 3 dimenzió szerint csoportosítása; majd a hatásainak elbírálása (pozitív 

vagy negatív); normalizálás; súlyozás; alindikátorok definiálása; az alindikátorok 

összekombinálása végső indexszé. (Krajnc & Glavič, 2005) 

A fenntarthatóság pénzügyi értékelését helyezik a középpontban Castro és Chousa 

(2006), annak ellenére, hogy a pénzügyi értékelés hiányosságairól, múlt orientáltságáról írnak. 

Integrált keretrendszerükkel arra hívják fel a figyelmet, hogy értékes információt kaphatunk, 

hogyha a szervezet környezeti és társadalmi teljesítményének a kapcsolatát vizsgáljuk a 

pénzügyi teljesítménnyel. (Castro & Chousa, 2006, p. 331) Jól látszik az integrált 

megközelítés igénye Perrini és Tencati (2006) munkájában. Munkájukban a Fenntarthatósági 

Értékelési és Jelentési Rendszerről (Sustainability Evaluation and Reporting System (SERS) 

(developed by SPACE)) írnak, melynek különböző összetevői vannak, így például környezeti 

és társadalmi jelentés, illetve az integrált teljesítményindikátorok. (Perrini & Tencati, 2006, p. 

300) 

Joung és szerzőtársai (2013) indikátorkategorizálást mutatnak be (National Institute of 

Standards and Technology (NIST) által készített kutatás), mely a termelő szervezetek számára 

lehet útmutató a fenntarthatóság értékelése során. Számos létező készlet vizsgálatával és 

kategorizálásával, esetleges indikátorok összevonásával született eredményt prezentálják 

cikkükben, ahol az indikátorok kategorizálásának struktúráját a fenntarthatóság három pillére 

(1-3) adja, azonban ezt kiegészítik a (4) technológiai fejlődés és a (5) 

teljesítménymenedzsment dimenziójával. Környezeti (gondosság) szempontból indikátor 

kategóriaként jelennek meg a szennyezések, az emisszió, az erőforrásfelhasználás és a 

természeti környezet megőrzése; társadalmi (jólét) dimenzióhoz kapcsolódó kategória a 

munkavállalók, fogyasztók és a közösségek csoportjai; gazdasági (növekedés) szempontból 

költségek, profit és beruházások kategóriái vannak az indikátoroknak; a technológia fejlődés 

dimenzió szempontjából a kutatás és fejlesztés, továbbá a „hightech” termékek kategóriája 

jelenik meg; teljesítménymenedzsment szempontjából a megfelelőség, illetve a program és 

politika kategória. A NIST ajánlása a kategóriákat további alkategóriákra bontja, ezzel is 

könnyítve a releváns indikátorok meghatározásának lehetőségét. (Joung et al., 2013) 

A GRI jelentéstételi keretrendszert3, mint a fenntarthatóság értékelésének 

legismertebb példáját lehet említeni, mely integrált megközelítést alkalmaz. Integráltnak 

                                                           
3
 A GRI-re való hivatkozás, a GRI kérése alapján: „A GRI egy független, nemzetközi szervezet, mely úttörő a 

vállalati fenntarthatósági jelentések készítésében 1997 óta. Segítségével mind az üzleti, mind a kormányzati és 
mind más szervezetek megérthetik tevékenységük klímaváltozásra, emberi jogokra és a korrupcióra gyakorolt 
hatását. A GRI a világon a legmegbízhatóbb és széles körben használt szabványokat kínálja a fenntarthatósági 
jelentéskészítésben, több mint 90 országban, több ezer jelentéskészítővel. A GRI segít a szervezeteknek és 
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mondják, hiszen a pénzügyi és a nem pénzügyi teljesítmény értékelését kombinálja össze. A 

keretrendszerben egyaránt hangsúlyt helyeznek a gazdasági, társadalmi és környezetei 

dimenzió értékelésére; a három dimenzión túl újabb szempontok is megjelennek, vagyis 

például a G3-as rendszerben megjelenik a környezeti (EN) protokoll, a társadalmi (SO) 

protokoll, a gazdasági (EC) protokoll, továbbá az emberi jogok (HR) protokollja és a 

termékfelelősség (PR) protokollja. (GRI-G3-EC, 2006; GRI-G3-EN, 2006; GRI-G3-SO, 

2006) (GRI-G3-RG, 2006) (GRI-G3.1-RG, 2011) De a G3-t meghaladó, fejlesztett 

verziókban is a három dimenzió kap szerepet. A G4-es (GRI-G4, 2014) változatban a három 

fenntarthatósági dimenzió jelenik meg fő indikátorkategóriaként, majd a társadalmi dimenziót 

további alketegóriákkal jellemzik. A G4-t felváltó GRI Szabványokban (GRI, 2016) pedig a 

három dimenzióban értelmezett kategóriák adnak iránymutatást. A GRI rendeszéről bővebben 

a 6. fejezetben írok, hiszen munkámban mint a validálás alapja használtam fel. 

 

Az integrált értékelés gondolata tehát megjelenik a szakirodalomban, azonban 

bizonyos fogalmak még nem egyértelműen meghatározottak. Követeztetések azonban jelen 

esetben is levonhatók, melyeket – szintén a munka logikai ívére hivatkozva – a 4. fejezetben 

tárgyalok.  

                                                                                                                                                                                     
érdekelt feleiknek, hogy a lényeges információk felhasználásával tudjanak jobb döntéseket hozni. Napjainkban 
több mint 42 ország és régió hivatkozik a GRI-re. A GRI egy egyedülálló, többszereplős megközelítésre épít, 
mely biztosítja a szabványok fejlesztése során a különböző érdekek megjelenítését. A GRI küldetése, hogy 
képesé tegye a döntéshozókat, hogy egy sokkal fenntarthatóbb gazdaságot és világot tudjanak létrehozni.” (saját 
fordítás) 
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3 Korszerű teljesítményértékelés az információs korszakban: az 
intellektuális tőke és az innováció teljesítményértékelése 

Munkám elején hipotézisként fogalmaztam meg, hogy a fenntarthatóság dimenzióiban 

értelmezett teljesítményértékelés során az értékelés tulajdonságai a korszerű 

teljesítményértékelés jellemzőiből táplálkoznak. Annak érdekében, hogy hipotézisemet 

igazolni tudjam, szükséges a korábban már tárgyalt teljesítményértékelési alapokon kívül 

további hangsúlyt helyezni a korszerű teljesítményértékelés ismérveire. 

Összefoglaló jelleggel bemutatom az információs korszakot, illetve annak legfőbb 

erőforrásának, az intellektuális tőkének fogalmát és értékelésének módszertanát. Összegzem 

az intellektuális tőkéhez szorosan kapcsolódó innováció – kapcsolódóan a környezeti és 

társadalmi innováció – értékelésének jellemzőit, ismérveit is. 

 

Jelen fejezet átvezető a munka elején megfogalmazott két cél – „Alapozás” és 

„Korszerűsítés” – között.  
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3.1 Információs korszak, tudásalapú gazdaság, versenyelőny 

A XX. század utolsó évtizedében a gazdálkodó szervezetek számára egy új típusú 

verseny jelent meg, melyet a szakirodalom (például Kaplan & Norton, 1998) az információs 

korszak versenyének nevez. Ez az új típus verseny az ipari korszak versenyét követte (váltotta 

fel) – melynek jellemzője volt, hogy azok a vállalatok tudtak kiemelkedni, melyek 

kihasználták a méretgazdaságosságból és választékgazdaságosságból származó előnyöket –, 

mivel a vállatok már nem tehettek szert versenyelőnyre pusztán abból, hogy az új technológiát 

anyagi javakká konvertálják, illetve abból, hogy a pénzügyi eszközökkel és forrásokkal 

kiválóan gazdálkodnak. Mindezek azt jelentették, hogy ebben az új típusú versenyben a sikert 

a szellemi javakba való befektetés és az ezekkel való jó gazdálkodás kezdte adni, melyhez 

változásokra, új képességek elsajátítására és alkalmazására volt, van szükség mind a termelő, 

mind a szolgáltató vállalatok részéről. Kaplan és Norton (1998) úgy definiálják, hogy a 

szellemi erőforráshoz való viszony válik a szervezetek legfontosabb tulajdonságává: minden 

alkalmazottnak hozzá kell járulnia tudásával, tapasztalatával, javaslatával a sikerhez, vagyis a 

gondolkozás sikertényezővé vált egy szervezet életében. Azonban nem csak Kaplan és Norton 

gondolatait emelhetjük ki az információs korszakkal kapcsolatban, hanem többek között 

például Stewart (1998) munkája is hivatkozható, aki a tudást, mint az üzleti tevékenység 

legfontosabb összetevőjét említi a tudásalapú gazdaságban. 

A gazdálkodó szervezetek közötti versennyel kapcsolatban szükséges megemlíteni, 

hogy számos irodalom foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon milyen tényezők határozzák 

meg egy gazdálkodó versenyben betöltött szerepét, milyen tényezők biztosítják egy 

gazdálkodó versenyelőnyét és fenntartható versenyelőnyét. Korábbi publikációnkban 

(Harazin & Pádár 2013, 2014) vizsgáltuk, hogy számos olyan irodalommal (többek között 

Barney, 1986, 1991a; Chuang, 2004; Coyne, 1986; Erikson, 2002; Fahy, 2002; Grant, 1996; 

Harris & Ogbonna, 2001; Lado & Wilson, 1994; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Pfeffer, 2005; 

Wernerfelt, 1984) találkozhatunk, melyek a (fenntartható) versenyelőnyt befolyásoló 

tényezők azonosításával és csoportosításával foglalkoznak, továbbá például Zhou et al. 

(2009a) szerint az is nagy figyelmet kap a stratégiai irodalomban, hogy hogyan lehetséges 

elérni és fenntartani a versenyelőnyt (bővebb gyűjtemény található korábbi publikációnkban 

(Harazin & Pádár, 2014)). Barney (1991a) munkája számos szakértő, kutató számára jelent 

alapot a kulcsfontosságú, sikert befolyásoló erőforrásokkal kapcsolatban, hiszen azt írja, hogy 

nem minden szervezeti erőforrás hordozza a fenntartható versenyelőny lehetőségét és négy 

tulajdonságot definiál: vagyis a szervezet erőforrásainak értékesnek, ritkának, tökéletlenül 
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másolhatónak és nem helyettesíthetőnek kell lenniük (Barney, 1991a, p. 105)4. A tényezők, 

melyek tehát mint a (fenntartható) versenyelőnyt befolyásoló tényezők jelennek meg a 

szakirodalomban, igen széles spektrumon mozognak. (Harazin & Pádár, 2014) Számos 

irodalmat megvizsgálva elmondható, hogy az intellektuális tőkét is gyakran, kiemelt 

hangsúllyal említik, mint a (fenntartható) versenyelőny tényezője (többek között például 

Hazlina and Zubaidah (2008) hivatkozza Farsani, Bidmeshgipour, Habibi, & Rashidi, 2012; 

Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, & Abdinnour-Helm, 2004; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Roos 

& Roos, 1997) (Harazin & Pádár, 2014). Kiss (2005) is hangsúlyozza munkájában, hogy a 

szervezeteknek egyik legfontosabb jellemzője a szellemi erőforráshoz (tudás) való viszonya, a 

közgazdaságtan evolúciós megközelítésének témájában pedig a vállalatot a tudás tárházaként 

értelmezi; továbbá azt is megjegyzi, hogy a versenyelőny a fizikai és intellektuális (szellemi) 

erőforrások megfelelő menedzsmentjén alapul. 

A versenyelőnyben betöltött szerepe miatt, illetve mivel információs korszak stratégiai 

szempontból legfontosabb erőforrásaként van számon tartva („az alkalmazottak tudásába való 

befektetés és annak hasznosítása, azaz a gondolkodás kritikus sikertényezővé vált” (Kaplan & 

Norton, 1998, p. 17)), kiemelt figyelmet szükséges fordítani az intellektuális tőke 

értelmezésére és értékelésére. 

3.2 Az intellektuális tőke és értékelése 

Az intellektuális tőke fontossága, illetve sikerben, versenyben betöltött szerepe mellett 

nem szabad elfelejtkezni a fogalom korrekt értelmezéséről, definiálásáról sem; hiszen az 

intellektuális tőkével kapcsolatos korábbi kutatásunk (Harazin & Pádár, 2014) rámutat, hogy 

az elmúlt évtizedekben különböző definíciók és koncepciók jelentek meg (például Brooking, 

1997; Edvinsson & Sullivan, 1996; Roos & Roos, 1997; Stewart, 1998; K. E. Sveiby, 1997)5. 

Az is igaz, hogy még manapság is számos olyan irodalommal találkozhatunk, melyek az 

intellektuális tőke definíciós kérdéseivel foglalkoznak és támaszkodnak korábbi 

értelmezésekre, megfogalmazásokra, koncepciókra (például Abdullah & Sofian, 2012; Greco, 

Cricelli, & Grimaldi, 2013; Harazin & Pádár, 2013; Ramezan, 2011; Z. E. Tóth & Kövesi, 

2008a). (Harazin & Pádár, 2014) Azonban úgy gondolom, hogy az intellektuális tőke 

definiálásával kapcsolatban érdemes a korai szerzők meghatározására hagyatkozni, hiszen 

későbbi munkákban is ezekre alapozva adnak összefoglaló képet az intellektuális tőkéről és 

                                                           
4
 értékes (valuble), ritka (rare), tökéletlenül másolható (imperfectly imitable), nem helyettesíthető (cannot be 

strategically equivalent substitutes) 
5
 A számos kifejezés közül, ahogyan korábbi munkáimban is, az intellektuális tőke kifejezést használom. 
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jutnak arra a következtetésre, hogy a meghatározás nehéz és összetett (pédául Bontis, 

Dragonetti, Jacobsen, & Roos, 1999; Marr & Moustaghfir, 2005). A következő felsorolásban 

összegzem az alapvető megfogalmazásokat az intellektuális tőkével kapcsolatban: 

- Edvinsson and Sullivan (1996, p. 358) úgy definiálják az intellektuális tőkét, mint az a 

tudás, ami értékké alakítható. 

- Brooking (1997, p. 364) egy kicsit közelebbi definíciót ad és azt mondja, hogy az 

intellektuális tőke egy olyan különbség, ami a szervezet könyv szerinti értéke és azon 

pénzösszeg között jelenik meg, amit valaki fizetne érte. 

- G. Roos és Roos (1997, p. 415) úgy értelmezik, hogy azon tudás, ami a szervezetet 

alkotók fejében van, és ami nem marad a szervezet tulajdonában, amikor ezek a 

személyek elhagyják a szervezetet. 

- Brooking (1997, p. 364) és G. Roos and Roos (1997, p. 415) hangsúlyozzák az 

intellektuális tőke rejtett tulajdonságát vagyis, hogy gyakran nem jelenik meg, vagy nem 

teljesen jeleníthető meg az értéke a hagyományos számbavétel során. 

- Edvinsson (1997, pp. 367–368) azt írja, hogy az intellektuális tőke az érdekelt felektől 

kölcsönzött, így a fogyasztóktól, munkavállalóktól stb. Továbbá azzal is jellemzi, hogy 

kiegészítő információ a pénzügyi információkhoz, nem pénzügyi tőkeként jelenik meg, 

illetve, hogy adósság és nem eszköz. 

- Kaplan és Norton (1998, p. 15) munkájukban az úgynevezett nem anyagi javakat, más 

néven szellemi erőforrásokat jellemzik, vagyis felsorakoztatják, hogy ezek mi mindent 

tesznek lehetővé: fogyasztói kapcsolatok kialakítása – vevőmegtartás, lojalitás, új 

fogyasztói piacok és szegmensek megszerzése, igény kielégítés innovatív termékekkel és 

szolgáltatásokkal; egyedi, magas minőségű termékek és szolgáltatások (alacsony költség, 

rövid átfutási idő); fejlesztés – alkalmazottak képességei és motivációi által; modern 

információs technológia, adatbázisok, rendszerek kiépítése.  

- Bontis és szerzőtársai (1999) munkájukban korábbi munkákra hivatkozva azt a 

következtetést vonják le, hogy az intellektuális tőke egyszerűen a megfoghatatlan 

(intangible) erőforrások és azok áramainak (flows) gyűjteménye. 

- Az intellektuális tőkét a humán, strukturális és a fogyasztói/kapcsolati tőke alkotja 

(human, structural and consumer (relational) capitals) (többek között (Sánchez et al., 

2001; Stewart, 1998) illetve irodalomkutatásra alapozva említi a három tőkét többek 

között (Bontis, 1999; Guthrie, Ricceri, & Dumay, 2012; Moon & Kym, 2009; Roos & 

Roos, 1997)). 
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- Van azonban olyan irodalom is, mely két fő összetevőjét hozza, nevezetesen a humán és 

strukturális tőkét (például (Edvinsson & Sullivan, 1996; Edvinsson, 1997), illetve 

irodalomkutatásra alapozva említi többek között (Bontis et al., 1999; Joia, 2000)). 

- További irodalmakat megvizsgálva további összetevők és tényezők is megemlíthetők, 

melyről bő összefoglalást adunk korábbi publikációnkban (Harazin & Pádár, 2014, p. 51, 

Table 2.1). 

 

Az információs korszak legfontosabb erőforrásához, nevezetesen a szellemi 

erőforráshoz kapcsolódó értékelésnek az alapjai általánosságban véve már megjelentek, 

azonban jelen fejezetben konkrétabban jelennek meg a korszakot jellemző értékelési 

módszerek jellemzői és működésük. Ahogyan azt korábban is említettem, Kaplan és Norton 

(1998) munkájukban felhívják a figyelmet arra, hogy az információs korszakban a siker 

tényezőiként számon tartott eszközök, erőforrások, képességek (itt említik az új terméket, az 

üzleti folyamatokkal kapcsolatos képességeket, az alkalmazottak képességeit, a motivációt, a 

rugalmasságot, a fogyasztói hűséget, az adatbázisokat vagy az információs rendszereket) 

mérésével kapcsolatban nehézségek merülnek fel a hagyományos, pénzügyi-számviteli 

értékelés módszereinek használata során. Jelzik, hogy valószínűleg ezek az említett tényezők 

soha nem fognak megjelenni a vállalati mérlegben – pedig pont ezek a kritikus sikertényezők. 

Hangsúlyozzák tehát, hogy a teljesítmény mérésére szükség lenne, de mindezek nem 

mérhetők a hagyományos pénzügyi modellek segítségével. (Kaplan & Norton, 1998, p. 15) 

További szerzők is említhetők, akik az intellektuális tőke és a hagyományos értékelő 

megoldások közötti problémákról, nem-megfelelőségekről írnak; többek között itt említhető 

Sveiby (2001), Kaplan és Norton egy másik munkája (1996a), vagy például Tóth (2008) 

munkája. 

Ahogyan az intellektuális tőke definiálása, úgy az értékelése is összetett. Ebben az 

esetben is vannak olyan szakirodalmak melyek reprezentálják ezeket a nehézségeket, így 

például Costa (2012), valamint Erickson és Rothberg (2009) is az értékelés hiányosságairól ír. 

Vagy például Stewart (1998), Bukh és szerzőtársai (2001), Tóth és Kövesi (2008a) is egy 

egységes, önálló értékelési eljárás nem-létét említik, azonban fontos megjegyezni, hogy ezek 

ellenére számos bevált, alkalmazott megközelítés, módszer látott már napvilágot. Ahogyan 

korábbi publikációkban is említettük, (például Harazin & Pádár, 2014; Harazin, 2009), az 

értékelési módszertanokkal kapcsolatban a legtöbb irodalom (például Kavida & Sivakoumar, 

2009; Tan, Plowman, & Hancock, 2007) a Sveiby (2001) által hivatkozott csoportosítási 

módszertanra támaszkodik (Sveiby Luthy (1998) és Williams (2000) munkáját egészíti ki), 
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miszerint négy kategóriája létezik a mérésnek: direkt (analitikus eljárás), a piaci érték alapú és 

az eszközök megtérülésére építő módszerek, illetve a mutatószámokra építő6. Korábbi 

fejezetben pedig bemutattam az információs korszakban alap filózófiaként használt 

Teljesítmény Prizmát, azonban szükségesnek tartottam, hogy az intellektuális tőke 

értékelésének módszerei közül a teljesség igénye nélkül néhányat (például Láthatatlan 

vagyonmérleg (K. E. Sveiby, 1989), Skandia Navigator (Edvinsson, 1997), Intellectual 

Capital Navigator (Stewart, 1998, p. 246), stb.)) összefoglaló jelleggel bemutassak, így 

megismerjek. A módszerekről készített összefoglaló a 7. függelékben található.  

Az intellektuális tőke értékelésére alkalmas módszerek megismerésével (már korábbi 

munkákban is foglalkoztam a módszerekkel), de leginkább a BSC módszertanának alapos 

vizsgálatával (1.2-es fejezet, illetve korábbi munkák) lehetőség nyílik következtetések 

levonására. Korábbi publikációnkban (Harazin & Pádár, 2014) fontos következtetésre 

jutottunk, illetve a következtetésre alapozva alkottuk meg integrált értékelést segítő 

modellünket, mely az Integrated Evaluation Loop (IEL), azaz „Integrált-Körkörös Értékelő” 

modell elnevezést kapta. A modell megalkotását megelőzően, az értékelési módszerek 

megismerése után azt a következtetést tettük, hogy a stratégia lebontása, az intellektuális tőke 

összetevőinek meghatározása, az indikátorok alkalmazása, a pénzügyi értékelés kiegészítése, 

különböző aspektusok-dimenziók, mint nézőpontok alkalmazása nem csak a BSC módszerét 

jellemzik, hanem elmondható, hogy az információs korszak fontos erőforrásainak mérésével 

kapcsolatos megközelítések többségében jelen vannak valamilyen formában. (Harazin & 

Pádár, 2014) 

3.3 Innováció, környezeti és társadalmi innováció és értékelésük 

A korábban bemutatott szakirodalmi kutatás jól reprezentálja, hogy számos 

nemzetközi és hazai publikációban jelenik meg a tudás, az intellektuális tőke fejlődésben 

betöltött hangsúlyos szerepe. Kiss (2005) a vállalatot a tudás tárházaként értelmezi, és a 

következő tulajdonságokkal illeti: a vállalat képes a problémamegoldásra, új jártasságok, 

rutinok elsajátítására, illetve képes a környezetének állandó újraértelmezésére. Fontos, illetve 

jelen fejezetben még inkább hangsúlyos és kötődik az előző gondolathoz – így jelen munka 

korábbi fejezeteihez –, hogy Kiss az innovációt nevezi meg a versenyképesség feltételének is.  

Schumpeter 1939-es megközelítése lett az innovációval foglalkozó elméletek 

kiindulópontja, írja munkájában Chikán (2005). A schumpeteri felfogás szerint az innováció 
                                                           
6
 Direct Intellectual Capital Methods (DIC), Market Capitalization Methods (MCM), Return on Assets methods 

(ROA) and Scorecard Methods (SC). Magyar fordítás Gyökér-Finna (2007). 
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lényege a termelési tényezők új kombinációja, mely törekvéseknek személyes hordozója a 

vállalkozó (Schumpeter, 1939 hivatkozza Chikán, 2005). Az innováció nem más, mint „új, 

vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, 

vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése”, írja Katona (2006, p. 2) az Oslo 

Kézikönyv definíciója alapján. Pakucs és Papanek 2006-ban (EC, 2004 idézi Pakucs - 

Papanek (szerk.), 2006, p. 3) az Európai Unió meghatározását idézik, miszerint „[a]z 

innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek 

piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a 

piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő 

szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.”  

Az előbbieket erősíti, hogy számos munkában találkozhatunk az innováció 

versenyben, sikerben betöltött szerepével, továbbá megjelenik, mint a (fenntartható) 

versenyelőny egyik tényezője. Szakirodalmi kutatáson alapulva, az innováció mindezen 

tulajdonságáról és szerepéről a 8. függelékben adok összefoglalást. (Munkámban és korábbi 

munkáimban (Harazin & Kósi, 2012b, 2013a, 2013c) a környezeti és a társadalmi innováció 

koncepcióival foglalkozom alaposabban, azonban mindenképpen szükségesnek tartottam 

bevezető jelleggel, általánosságban az innováció koncepciójáról említést tenni. Mindezeken 

túlmenően a témában számos, további releváns irodalom (Chikán, 2005; COM (2010) 546, 

2010; Pakucs - Papanek (szerk.), 2006; Pakucs, 2003) megismerése nyújtott megfelelő 

elméleti alapot.) 

 

Rennings (2000) környezeti innováció alatt érti a releváns gazdasági szereplők 

minden olyan intézkedését, melyek új ötleteket, magatartásmódokat, termékeket és 

folyamatokat fejlesztenek ki, alkalmaznak, vagy vezetnek be. Szakirodalmi kutatás 

eredményét összegezve adja meg Széchy (2011) a környezeti innováció általános 

értelmezését, miután leszögezi, hogy még az Oslo Kézikönyv sem adja meg egzakt, általános 

definícióját a környezeti innovációnak; pedig minden olyan újítást környezeti innovációnak 

tekinthetünk, „ami a gazdasági tevékenység környezeti hatásainak csökkenését eredményezi.” 

(Széchy, 2011, p. 36). Az irodalomban a környezeti innováció fogalma mellett megjelennek a 

fenntarthatósági innováció (OECD 2008 hivatkozza Fadhilah & Ramayah, 2012, p. 248), 

ökoinnováció fogalmai is (1639/2006/EK hivatkozza COM (2011) 899, 2011, p. 3), 

melyekben látható, hogy az innováció a fenntarthatóság előmozdítása érdekében történik, 

azonban ezt a környezeti hatások csökkentésében konkretizálják. Mindezekre további 
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szakirodalmi példát a 8. függelékben szereplő táblázatban jelenítek meg. (A fogalmak 

elemzésével kapcsolatban korábbi publikációnk (Harazin & Kósi, 2013a) említhető.) 

Szintén fogalmi sokszínűség és az egyértelmű definíció hiánya jellemzi a társadalmi 

innováció7 fogalmát. Pol és Ville (2009) például munkájukban felteszik a kérdést, hogy a 

társadalmi innováció fogalmával kapcsolatban vajon csak egy divatos fogalomról van szó; 

vagy netán csak egy pontatlan kifejezésként jelenik meg, amit a tudományos szféra használ; 

vagy talán éppen az innováció kritikus típusának definícióját adja a fogalom? Annak ellenére, 

hogy a gyakorlat számára egy viszonylag új fogalomról van szó, a társadalmi innováció 

néhány definíciójával, értelmezésével és jellemzőivel már találkozhatunk a szakirodalomban 

(a teljesség igénye nélkül: (Gershuny, 1983), Centre for Social Innovation (2008) - 

Hamalainen & Heiscala (2007) – Young Foundation (2007) - OECD LEED Forum on Social 

Innovations hivatkozza (Pol & Ville, 2009), (Mulgan, Tucker, Ali, & Sanders, 2007), 

(Huddart, 2010)). A definíciókban közös, hogy a társadalmi innováció változást eredményez, 

új ötletekből táplálkozik és előnyöket generál a társadalom részére, közjót eredményez 

(Harazin & Kósi, 2012b, 2013a, 2013c). A definíciókról részletesebben a 8. függelékben 

olvashatunk. (A fogalmak elemzésével kapcsolatban korábbi publikációnk (Harazin & Kósi, 

2013a) említhető.) 

 

Az előbbiekre hivatkozva látható, hogy az innováció, illetve a környezeti és társadalmi 

innováció fontos szerepet tölt(enek) be a gazdálkodó szervezetek életében. Azonban munkám 

szempontjából elengedhetetlen, hogy jelen esetben is összefoglaló áttekintést adjak az 

innováció értékelését illetően. 

Korábbi kutatásunkban (Harazin & Kósi, 2013a) vizsgáltuk meg a lehetséges 

megközelítéseket, melyek az innováció értékeléséhez kapcsolódnak. Számos szakirodalomra 

(például T. Harangozó, 2007; Kline & Rosenberg, 1986 hivatkozza Kiss, 2005; Pakucs, 2003; 

Tohidi & Jabbari, 2012; Roos és kollégáira hivatkozza Z. E. Tóth, 2008), (Kaplan & Norton, 

1998)) és nemzetközi/hazai szakpolitikai dokumentumra (például COM (2010) 546, 2010; 

NIH & Borsi, 2012) lehetséges hivatkozni, amikor az innováció mérésének/értékelésének 

témáját járjuk körbe, azonban egy egységes, minden szervezetre ráhúzható megoldás nem áll 

rendelkezésre. A megoldások sokasága azonban hordoz hasonló tulajdonságokat, így 

lehetséges összefoglaló következtetéseket tenni az innováció értékelésével kapcsolatban, 

miszerint (1) az innovációs tevékenységek értékelését módszertanilag az indikátorok 

                                                           
7
 Social innovation – a munkámban a „társadalmi innováció” kifejezést használom. 
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használata jellemzi; továbbá (2) lehetséges az intellektuális tőke értékelése során használt 

eszközöket alkalmazni az innováció értékelésénél; (3.a) az értékelés inputja lehet, ha 

azonosítani tudjuk az innovációt kiváltó, meghatározó okokat, továbbá (3.b) az innováció 

típusát, üzleti teljesítményében játszott szerepét. (Harazin & Kósi, 2013a) 

Megvizsgálva a környezeti innováció értékelésével kapcsolatos/kapcsolatba hozható 

irodalmakat, elmondható, hogy erőteljes szerep jut az indikátorok használatának – például 

Arundel és Kemp (Arundel & Kemp, 2009 hivatkozza Cheng & Shiu, 2012) négy típusú 

indikátor meghatározását javasolják az öko-innováció mérésére, a Nemzeti 

Környezettechnológiai Innovációs Stratégiában (NKIS, 2011) pedig a környezettechnológiai 

fejlesztések mérhetőségének indikátorait mutatják be. A környezeti innováció esetében is 

számos olyan irodalommal (például Fadhilah & Ramayah, 2012; Rennings, 2000; Széchy, 

2011; Triguero, Moreno-Mondéjar, & Davia, 2013) találkozhatunk, melyek a környezeti 

innovációt kiváltó tényezők felsorolására koncentrálnak, így ezek a tényezők is bemenetet 

jelenthetek az értékeléshez, az alkalmazandó indikátorok meghatározásához. De számos 

további megközelítés is bemenetet jelenthet az értékeléshez, például a Fadhilah & Ramayah 

(2012) által azonosított fenntarthatósági innovációhoz vezető menedzsment gyakorlatok, de 

megjelenhetnek inputként az akadályozó és motiváló tényezők (COM (2011) 899, 2011, pp. 

5-6), vagy az innováció aspektusai, kritériumai (Tseng, Wang, Chiu, Geng, & Lin, 2013, p. 

73). (Harazin & Kósi, 2013a) 

Mivel irodalomkutatásunk során a társadalmi innováció értékelésével kapcsolatban 

konkrét módszertannal nem találkoztunk – mindösszesen Murray és szerzőtársai (2010) 

említik, hogy a siker mérése a társadalmi gazdaságban különösen problematikus – így a 

társadalmi innováció meghatározásait, illetve esettanulmányokat bemutató irodalmakat alapul 

véve alkottunk meg megállapításokat a társadalmi innováció értékelésével kapcsolatban. 

Vagyis szükségeses (1) olyan indikátorok meghatározása, melyek a gazdaságban, 

társadalomban és környezetben eredményezett fejlődést (win-win-win szituáció) képesek 

nyomon követni; szükséges továbbá (2) azonosítani az innovációt kiváltó tényezőket és az 

ezekhez kapcsolódó indikátorokat meghatározni; illetve (3) érdemes figyelembe venni a (3.a) 

költséghatékonyságot; (3.b) az érintetteknek nyújtott eredményeket; illetve (3.c) a létrehozott 

társadalmi kapcsolatokat (A (3.a,b,c) kategóriák értékelési kritériumok voltak már 

megvalósult társadalmi innovációs eseteknél (EC Enterprise and Industry, 2010)). (Harazin & 

Kósi, 2013a) 

Szakirodalmi kutatásunk (Harazin & Kósi, 2013a) eredményeként képet kaptunk arról, 

hogy milyen tulajdonságok mentén lehetséges külön-külön értékelni az innovációt, illetve a 
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környezeti és társadalmi innovációt. Azonban munkánkban azzal a felvetéssel éltünk, hogy 

ezek értékelése egységes, integrált rendszerbe foglalva is vizsgálható. Munkánkban 

vizsgáltuk, hogy az Innovatív Unióról szóló bizottsági közleményben megjelenő kutatási és 

innovációs teljesítménytábla (COM (2010) 546, 2010) főbb kategóriáinak megfelelően 

hogyan jelennek meg a feltárt értékelési tulajdonságok. Megvizsgáltuk tehát, hogy az egyes 

teljesítménytábla kategóriákat mennyiben fedik le a vizsgált értékelési tulajdonságok. 

Eredményként azt láttuk, hogy az egyes értékelési megközelítések/módszerek önállóan nem 

fedik le az összes kategóriát, viszont vannak olyan kategóriák, melyekhez hangsúlyosan több 

megközelítés/módszer párosítható. Így jutottunk arra a következtetésre, hogy az emberi 

erőforrás; a külső, a technológiai környezetet figyelembe vevő kapcsolatokat jellemző 

tulajdonság; a finanszírozás; az együttműködést takaró partneri kapcsolatok és az 

érintetteknek okozott hatások jelennek meg hangsúlyosan az értékelésben, vagyis 

indikátorkategóriát adnak az innováció, környezeti és társadalmi innováció értékelése során. 

(Harazin & Kósi, 2013a Table 1) 

Az innováció, illetve integráltan az innováció, környezeti- és társadalmi innováció 

értékeléséről levont következtetések a 4. fejezetben kerülnek részletezésre. 
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4 A fenntarthatósági teljesítmény értékelése: alapvető elvárások és a 
korszerűség ismérvei 

Céljaim teljesítése érdekében, de leginkább a „Korszerűsítés”-sel kapcsolatos célkitűzés 

teljesítése érdekében az eddigi fejezetek alapján következtetéseket vonok le. 

Teljesítményértékelési alapvetéseket fogalmazok meg, melyek, mint minimumkövetelmények 

jelennek meg a fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés korszerűségét 

illetően. Ilyen teljesítményértékelési alapvetésként azonosítom: 

• a 2. fejezet alapján azokat az alapvető elvárásokat, melyek a fenntarthatóság 

dimenzióinak, illetve azok integrált szemléletének értékeléséhez szükségesek. 

• a 3. fejezet alapján pedig azon jellemzőket, melyek a korszerűség ismérveiként 

jelennek meg. 

 

A fejezet a munka elején megfogalmazott „Korszerűsítés” elnevezésű cél teljesítését 

támogatja.  
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4.1 Alapvető elvárások a fenntarthatóság dimenzióinak értékelésével 
kapcsolatban 

Ahogyan azt a fejezet bevezetésében is rögzítettem, célom, hogy az előző fejezetek 

alapján azokat az alapvető elvárásokat azonosítsam, melyek a fenntarthatóság dimenzióinak, 

illetve azok integrált szemléletének értékeléséhez szükségesek. Ahhoz, hogy munkám 

„Korszerűsítés”-re vonatkozó célját meg tudjam határozni, úgy gondolom, hogy összegezni 

kell, hogy az eddigiekben milyen paraméterek mentén működött a fenntarthatóság értékelése. 

Az alapok biztosítanak lehetőséget a fejlesztésre, azaz munkám esetében a „Korszerűsítés”-sel 

kapcsolatos cél teljesítéséhez volt szükség az „Alapozásra”. 

A szakirodalmi kutatásból levont következtetéseket8, azaz teljesítményértékelési 

elvárásokat úgynevezett teljesítményértékelési alapvetésként definiálom. 

Teljesítményértékelési alapvetések alatt olyan tulajdonságok meghatározását értem, melyek 

segítik a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelés folyamatát. 

Jelen esetben, az „Alapozás”-ból levont követelmények, alapvetések, mint 

minimumkövetelmények jelennek meg a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés során.  

A FENNTARTHATÓSÁG KÖRNYEZETI DIMENZIÓJÁNAK ÉRTÉKELÉ SE ÉS A 
KÖRNYEZETI (VEZET ŐI) SZÁMVITEL KONCEPCIÓJA 

A környezeti teljesítményértékelés módszertani lehetőségeit és folyamatát vizsgálva 

korábban összegeztem, hogy az értékelés legfőbb célja a környezeti teljesítmény folyamatos 

fejlesztése. A fejlesztés reprezentálására legalkalmasabb módszerként az indikátorok 

használata jelenik meg. Számos indikátorkészlet áll rendelkezésre, melyek alkalmazásával a 

környezeti teljesítményértékelés folyamata elvégezhető. Azonban fontos megjegyezni, hogy 

az eredményes értékelés érdekében szükséges az indikátorok széles spektrumából a 

legrelevánsabb, szervezet-specifikusakat kiválasztani és alkalmazni. 

Fontos következtetés, így alapvetés tehát, hogy a fenntarthatóság környezeti 

dimenziójának értékelésénél indikátorok használata jelenik meg és törekedni kell a szervezet-

specifikus indikátorok alkalmazására. Az indikátorok meghatározásánál pedig folyamatosan 

figyelembe kell venni, hogy a legfőbb cél a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztésének 

nyomon követése. 

                                                           
8 A szakirodalmi kutatásban használt irodalmakra a korábbi fejezetekben hivatkoztam. Jelen fejezetben 
következtetéseket vonok le. Amennyiben a következtetés konkrétan egy publikációhoz köthető, ott erre külön 
hivatkozok.  
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Meglátásom, hogy a szakirodalmi kutatás, elemzés lehetőséget ad arra, hogy a 

környezeti dimenzió értékeléséhez használható indikátorok meghatározásához a következő 

fontos lépéseket, mint alapvetéseket vonjam le következtetésként.  

Úgy gondolom, hogy minden szervezet számára a KTÉ folyamatában kiindulást 

jelenthet, ha az indikátorok meghatározásához (1) azonosítja az anyag- és energiaáramokat, 

illetve (2) azonosítja az input és output oldali környezeti tényezőket és hatásokat. 

A környezeti dimenzió értékelésével kapcsolatban, munkámban hangsúlyt helyeztem a 

környezeti (vezetői) számvitel, illetve a környezeti költségek teljesítményértékelésben 

betöltött szerepére vonatkozólag. A szakirodalom alapján egyértelműen rögzíthetjük, hogy 

kapcsolat van a fenntarthatóság környezeti dimenziójának értékelése és a környezeti (vezetői) 

számvitel, azon belül pedig a környezeti költségek, mint indikátorok használata között. 

A szakirodalom többször említi, hogy a környezeti (vezetői) számvitel kívül esik a 

társadalmi dimenzión, illetve a fenntarthatósági dimenziók integrációján (bővebben például S. 

Schaltegger et al., 2002). Egy korábbi publikációban azonban bizonyítottuk (Harazin & 

Horváth, 2011), hogy figyelembe véve a fenntarthatósági dimenziók jelentését és a környezeti 

(vezetői) számvitel koncepcióját, minden – gazdasági, környezeti és társadalmi – 

fenntarthatósági dimenzióval értelmezhető valamilyen szintű kapcsolat. A kapcsolatok létét 

erősíti például a már említett, Schaltegger és Burritt (2010) fenntarthatósági számvitellel 

kapcsolatos fogalomalkotása is. További erősítésként szolgálhat, ha az egyes környezeti 

költségkategóriákat felsorakoztató készletekben a fenntarthatóság három dimenziójának 

jelenlétét keressük. Meglátásom szerint az EPA (1995) által közzétett vállalati szintű 

környezeti költségek, illetve az UNDSD (2001) által adott környezeti teljesítményindikátorok 

rendszere számos ponton kapcsolatba hozhatók a gazdasági, a környezeti és a társadalmi 

dimenzióval is. Az UNDSD (2001) környezeti költség/kiadás kategóriái, illetve az IFAC 

(2005) által adott költségkategóriák pedig számos ponton kapcsolódnak a gazdasági és 

környezeti dimenzióhoz. A társadalmi dimenzióval is kapcsolatba hozhatók, azonban ebben 

az esetben kevesebb a kapcsolódási pont. Véleményem szerint mindezek lehetővé teszik, 

hogy a környezeti (vezetői) számvitel koncepcióját a fenntarthatóság minden dimenziójának 

értékeléséhez hozzákapcsoljuk, így alapvetéseket fogalmazzunk meg a környezeti (vezetői) 

számvitel koncepciójával kapcsolatban is. 

A fenntarthatósági dimenziók teljesítményértékelését tehát a környezeti (vezetői) 

számvitel koncepciója kiegészíti, a környezeti költségeken, mint indikátorokon keresztül 

támogatja, erősíti. 
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A környezeti (vezetői) számvitel rendszere úgy gondolom, hogy információkat 

szolgáltathat egy szervezet számára, amikor a fenntarthatóság dimenzióinak értékelését végzi, 

azaz gazdasági, társadalmi, környezeti információkat egyaránt nyújt. Úgy gondolom, hogy az 

is igaz, hogy a hagyományos számviteli rendszerben is rendelkezésre álló, illetve azon 

túlmenően a környezeti (vezetői) számvitel koncepciójának segítségével feltárt környezeti 

információk felhasználásával a szervezet a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés korszerűsítésének útjára léphet. 

A környezeti (vezetői) számvitel koncepciójából és a környezeti költségek 

kategorizálásából pedig a fenntarthatóság dimenzióinak teljesítményértékelése során használt 

indikátorok tulajdonságaira vonatkozólag is megfogalmazhatók következtetések, azaz 

alapvetések. 

Teljesítményértékelési alapvetésként tartható tehát számon, hogy az értékelés során 

egyaránt alkalmazunk pénzügyi és fizikai mutatószámokat; illetve a környezeti költségek, mint 

indikátorok jelennek meg. Az értékelés ki kell hogy terjedjen a szervezet gazdaságára 

gyakorolt környezetileg indukált hatásának megjelenítésére, továbbá a szervezeti 

tevékenységhez kapcsolódó, környezetre gyakorolt hatások feltárására és megjelenítésére is. 

Az értékelés során megjelennek belső és külső aspektusok is, azonban hangsúlyosabb az 

értékelés belső döntéstámogató hatása. 

A FENNTARTHATÓSÁG TÁRSADALMI DIMENZIÓJÁNAK ÉRTÉKELÉ SE 

Korábbi fejezetben bemutattam a társadalmi felelősségvállalás értékelésének integrált 

szemléletét mutató modelljét (Harazin & Kósi, 2011a). A modell több létező, a társadalmi 

dimenzió közvetlen, vagy közvetett értékelésére alkalmas módszertant, módszert ölel fel, így 

úgy gondolom, hogy ebből modellből kiemelhetők olyan lényegi pontok, melyek hangsúlyos 

szerepet játszanak a társadalmi aspektus, a társadalmi felelősségvállalás értékelésében. 

Elsőként kiemelhető az a tulajdonság, hogy a modell indikátorok meghatározásán, egy 

indikátorkészlet felállításán alapul. 

Alapvetésként fogalmazható tehát meg, hogy a társadalmi dimenzió értékelése során 

az indikátorok használata nélkülözhetetlen, továbbá ezeket az indikátorokat különböző 

módszerek önmagukban, vagy integráltan állítják elő  

Érdemes azt is vizsgálni, hogy az ISO 26000-es nemzetközi szabvány tárgykörei közül 

melyek azok, amelyek hangsúlyosan megjelennek a már létező közvetett, vagy közvetlen 

teljesítményértékelő módszerekben. Úgy gondoltam, hogy ha minél több értékelő 

megközelítés/módszer kapcsolatba hozható az adott tárgykörrel, akkor az a tárgykör igazán 
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lényeges a társadalmi dimenzió értékelése során. A kiemeléshez felhasználtam a korábbi 

publikációban (Harazin & Kósi, 2011a) megjelenő elemzést, illetve az integrált szemléletet 

mutató modellt. 

A kiemelés eredménye, hogy a szervezeti vezetés, a tisztességes működési 

gyakorlatok, a munkaügyi gyakorlat, és a környezet azok a tárgykörök, melyek a legtöbb 

értékelő megközelítéssel/módszerrel kapcsolatba hozhatók. Véleményem, hogy a társadalmi 

dimenzió értékelésével kapcsolatban ezeket a területeket szükséges figyelembe venni. Mivel 

szakirodalmi kutatásaim azt mutatják, hogy a társadalmi dimenzió értékelése jelenleg még 

kevésbé kutatott téma, így úgy gondolom, hogy elemzésem eredménye iránymutató lehet egy 

korszerű, a társadalmi dimenzió értékelésére (is) alkalmas módszertanban, így 

következtetéseim teljesítményértékelési alapvetésként rögzíthetők. 

A (1) szervezeti vezetés, (2) a tisztességes működési gyakorlatok, (3) a munkaügyi 

gyakorlat, és (4) a környezet olyan területként jelennek meg, melyek irányt adnak a 

társadalmi dimenzió értékeléséhez, az értékeléshez szükséges indikátorok meghatározásában. 

A FENNTARTHATÓSÁG DIMENZIÓINAK INTEGRÁLT ÉRTÉKELÉSE  

A fenntarthatósági dimenziók együttes, integrált értékelésével kapcsolatban is számos 

szakirodalmi megközelítést lehetséges említeni. Annak ellenére, hogy a fenntarthatósági 

teljesítmény definiálása nem jelenik meg konkrétan ezekben a munkákban, az értékelésre 

vonatkozó általános követelmények összegezhetők, így a következtetések alapvetésként 

fogalmazhatók meg. 

Jellemző a pénzügyi információk jelenléte a fenntarthatóság értékelésében; illetve a 

három dimenzión kívüli aspektusok megjelenítése az értékelésben. Az értékelés 

indikátoralapú. 

TOVÁBBI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRTÉKELÉSÉVEL  
KAPCSOLATBAN 

Makrogazdasági értékelő készletek 

Munkámban számos makrogazdasági fenntarthatósági indikátorkészletet tekintettem 

át, munkám elméleti megalapozása céljából. Úgy gondolom, hogy a makrogazdasági 

készletek elemzésével, következtetések levonásával lehetőség nyílik arra, hogy a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett értékelés számos jellemzője körvonalazódjon. 

Meglátásom, hogy a makrogazdasági értékelők jellemzői segítséget nyújthatnak a mikro 

gazdasági szintű teljesítményértékelés kialakítása és végrehajtása során is. Így fogalmazok 
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meg a makrogazdasági értékelők jellemzői alapján is teljesítményértékelési alapvetéseket, 

melyek mikro gazdasági szinten is alkalmazhatók lehetnek.  

Hogy a következtetéseket, így az alapvetéseket meg tudjam fogalmazni, célom, hogy a 

makrogazdasági készletekben megjelenő legnépszerűbb indikátorkategóriákat illetően jussak 

eredményre. Célom teljesítéséhez segítséget nyújtott az ENSZ „fenntartható fejlődés mérése” 

(Measuring Sustainable Development) című tanulmánya (UN, 2008), azonban nem csak ezen 

tanulmány eredményeire támaszkodtam következtetésem megfogalmazásánál. Szakirodalmi 

kutatás segítségével olyan dokumentumokat tekintettem át, melyek széles körben ismeretek, 

használtak, megalapozott módon adnak javaslatot a fenntarthatóság mérésére, értékelésére 

makrogazdasági szinten. Elemzésemben célom volt releváns és a kutatás, elemzés 

időszakában rendelkezésre álló értékelő készleteket vizsgálni. A vizsgált készletek 

megnevezése és az elemzés lépései, továbbá eredményei a 9. függelékben találhatók. 

Elemzésem végső következtetése, hogy az elemzésbe bevont dokumentumokban 

szereplő indikátorokat, kategóriákat vizsgálva, illetve tartalmilag viszonyítva egymáshoz őket 

látható, hogy  

- a vizsgált készletek mindegyikében található olyan kategória, mely a természeti 

erőforrások menedzsmentjével hozható kapcsolatba; 

- egy kivételével minden készletben található olyan kategória, mely a 

klímaváltozással, illetve energetikával kapcsolatos; 

- a készletekben gyakoriak az olyan kategóriák, melyek a fenntartható fogyasztással 

és termeléssel állnak kapcsolatban. 

Elmondható tehát, hogy a fenntarthatóság dimenzióinak mérésével, értékelésével 

kapcsolatban leginkább a természeti erőforrásokra, klímaváltozásra, kapcsolódó 

kibocsátásokra és energiahasználatra, illetve a fenntartható fogyasztásra, tisztább termelésre 

koncentrálnak a vizsgált tanulmányok, dokumentumok, irodalmak.  

Alapvetésként jelenik meg tehát, hogy a természeti erőforrások menedzsmentje, a 

klímaváltozás és energetika, illetve fenntartható fogyasztás és termelés kérdéskörének 

megjelenítése mikro gazdasági szinten ajánlott lehet. 

Habár makrogazdasági szintre tesznek javaslatot ezek a tanulmányok, dokumentumok, 

úgy gondolom, hogy a munkám középpontjában álló mikro gazdasági szervezetek 

fenntarthatóságának értékelése során is hasznos információt szolgáltathatnak, annak ellenére, 

hogy a tanulmányokban, dokumentumokban megfogalmazott indikátorok átvétele nem 

lehetséges egy az egyben. 
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Úgy gondolom tehát, hogy a makrogazdasági indikátorkategóriák kiegészíthetik, 

fejleszthetik a gazdálkodó szervezetek által végzett, a fenntarthatóság dimenzióit értékelő 

folyamatot, amennyiben mikro gazdasági szintre képezzük le őket.  

 

Külső fenntarthatósági értékelők 

Munkám első fejezetében összefoglaló jelleggel szóltam a külső fenntarthatósági 

értékelő rendszerek működéséről, az értékelési folyamatuk során vizsgált szempontokról. 

Meglátásom – ahogyan a makrogazdasági értékelés esetén is erre a következtetésre jutottam –, 

hogy ezen készletek ismerete segítséget nyújthat a mikro gazdasági szintű, szervezet által 

végzett – belső – teljesítményértékelés kialakítása és végrehajtása során is. Így ismét 

lehetőség nyílik teljesítményértékelési alapvetések megfogalmazására.  

Korábbi munkánkban (Harazin & Kósi, 2012a) végezett elemzés segítségével 

fogalmazom meg a következtetéseket a külső értékelők jellemzőire vonatkozólag. Az 

elemzésben (Harazin & Kósi, 2012a) a már hivatkozott és bemutatott Rate the Rateres kutatás 

eredményeit (9. függelék), továbbá három konkrét értékelő módszertan tulajdonságait és 

működését vettük figyelembe. A három választott értékelő rendszer legfőbb tulajdonságai és 

az elemzés menete a 9. függelékben láthatók összefoglaló jelleggel. 

Elemzésünk során tehát következtetéseket vontunk le és összegeztük azokat a 

tulajdonságokat (Harazin & Kósi, 2012a), melyek jellemzik a külső értékelőket. A vizsgált 

készletek alapján a következő tulajdonságokat fogalmaztuk meg: 

- a külső fenntarthatósági értékelő módszerek mérnek, értékelnek és indikátorokat 

hoznak létre;  

- különböző forrásokból származó információt használnak – így rendelkezésre 

állhatnak információk a vizsgált szervezettől, érdekeltektől, független szakértőktől;  

- a fenntarthatóság minden dimenziójára koncentrálnak;  

- ipar specifikus változataik vannak;  

- teljesítményt és áttekinthetőséget is értékelnek;  

- egyszerűségre törekszenek;  

- az egész szervezetet igyekeznek lefedni. 

A tulajdonságok mellett fontos következtetés volt az is, hogy külső és a belső 

értékelések között kapcsolat van, a külső értékelők által létrehozott információ támogathatja a 

belső értékelést – így beszélhetünk a külső és a belső értékelés esetleges integrációjáról. 
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Mindezek alapján alapvetésként fogalmazható meg, hogy a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett értékeléshez szükséges információk származhatnak a szervezettől, 

érintettektől, külső független szakértőktől; az értékelés kiterjedhet a teljesítményére és az 

áttekinthetőségre; illetve az értékelés az egész szervezetet érinti. Indikátorok használata 

jellemzi az értékelést, és helyt kell adni a specifikusságnak.  

A korábbi publikáció (Harazin & Kósi, 2012a) eredményei tehát olyan értékelési 

tulajdonságokra világítanak rá, melyek úgy gondolom, hogy használhatók lehetnek a 

fenntarthatóság dimenzióinak belső, gazdálkodó szervezet által végzett teljesítményértékelése 

során is. Tanulságos lehet figyelembe venni tehát a külső fenntarthatósági értékelő rendszerek 

működését, az értékelési folyamatuk során vizsgált szempontokat, hiszen az ilyen irányú 

tapasztalatok kiegészíthetik, erősíthetik a fenntarthatóság dimenzióinak gazdálkodó szervezet 

által végzett teljesítményértékelését. 

Úgy gondolom tehát, hogy a külső fenntarthatósági értékelők jellemzői kiegészíthetik, 

fejleszthetik a gazdálkodó szervezetek által végzett, a fenntarthatóság dimenzióit értékelő 

folyamatot.  

 

4.2 A korszerű teljesítményértékelés ismérvei 

Az „Alapozás”-ból levont követelmények, alapvetések után szintén 

teljesítményértékelési alapvetések megfogalmazására kerül sor, melyeket a korszerű, az 

információs korszak teljesítményértékelésének szakirodalmából határoztam meg. A 

fejezetben megjelenő alapvetések a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés korszerűségének követelményeit adják. 

TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT 

Munkám elméleti alapozásaként körüljártam a teljesítményértékelés témáját és 

szakirodalmi kutatás segítségével összefoglaltam a hagyományos értékelésen túlmutató 

„újtípusú” értékelési megközelítést. Összefoglaltam a teljesítmény, az értékelés és a 

teljesítményindikátorokkal kapcsolatos ismereteket. Mindezen ismeretek lehetőséget 

biztosítanak ahhoz, hogy következtetéseket fogalmazzak meg a teljesítményértékelés 

általános megközelítésére vonatkozólag. Teszem mindezt amellett, hogy munkámban sokkal 

reprezentatívabb módon elemzem az intellektuális tőke értékelésének módszereit és 

fogalmazok meg következtetéseket.  
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A teljesítményértékelés általános megközelítésénél hangsúlyt helyezek a stratégiai 

menedzsment (Chikán, 2005 munkája alapján) és a teljesítménymenedzsment (Gyökér & 

Finna, 2007 munkája alapján) korábban hivatkozott megközelítéseire és vonok le 

következtetéseket. 

A teljesítményértékelés az értékteremtést támogatja, segíti a stratégia megvalósítását 

és fejlesztését; a rendelkezésre álló erőforrásokkal elért eredményeket foglalja össze.  

A teljesítményértékelés folyamatát tekintve Wimmer (2000) munkájában számos 

követelményt fogalmaz meg, melyek a jó teljesítményértékelési rendszer ismérveiként 

jelennek meg. Ezek az ismérvek ismét segítséget nyújthatnak abban, hogy általános 

elvárásokat fogalmazzunk meg.  

A teljesítménymérési rendszer (1) legyen átfogó, több dimenzióban jellemezze a 

teljesítményt, vegye figyelembe az érintettek szempontjait; (2) legyen ok-okozat orientált; (3) 

legyen vertikálisan integrált; (4) legyen horizontálisan integrált; (5) biztosítsa a belső 

összehasonlíthatóságot, elemezhetőséget; (6) legyen hasznos, azaz legyen egyszerűen 

értelmezhető és cselekvésre ösztönző. (Wimmer (2000) Caplice és Sheffi (1995) munkáját 

összefoglalva) 

A teljesítményértékelésnél fontos a testreszabottság, melyet szervezet-

specifikusságként nevezek meg, illetve fontos, hogy olyan információkat állítson elő, melyek 

segítik a döntéseket, a kommunikációt és ösztönöznek. Legyen átfogó, többszempontú, de 

koncentráljon a lényegre és az információk előállítása legyen gazdaságos. (Wimmer, 2000 

munkája alapján) 

A teljesítményértékelés általános jellemzése mellett munkám elméleti alapozása során 

a teljesítményindikátorokkal kapcsolatos követelmények összegzésére is hangsúlyt helyeztem. 

A teljesítményindikátorok szervezet-specifikusak, mérhetőek, elérhetőek, megbízhatóak, 

behatárolt időszakra vonatkoznak, kivitelezhetőek, érzékenyek, értelmezhetőek. (Havasi, 2007 

munkája alapján) 

Az indikátorok indikátorrendszerbe épülése elengedhetetlen az értékelés során, 

melynek lépései: (1) a célterület meghatározása, melyet a (2) „Minden célterületen belül 

dimenziókatalógus (lebontott célok) megjelenítése” lépés követ. Harmadik lépés (3) a 

dimenziókon belül az aldimenziók kijelölése, majd utolsó, negyedik (4) lépésként jelenik meg 

az „Egyedi jelzőszámok konstrukciója: magindikátorok, kiegészítő indikátorok 

meghatározása.” (Bukodi, 2001, pp. 21-36 hivatkozza Havasi, 2007) 
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AZ INTELLEKTUÁLIS T ŐKE ÉRTÉKELÉSE 

Az intellektuális tőke értékelésével foglalkozó módszerek, módszertanok sokaságával 

találkozhatunk a szakirodalomban. Úgy gondolom azonban, hogy az értékeléssel kapcsolatos 

következtetések levonásához a leginkább ismert, az intellektuális tőke mérésére és 

értékelésére alkalmas módszerek vizsgálatára érdemes hangsúlyt helyezni. Korábbi 

publikációnkban számos értékelési módszer megismerését követően összegeztük az 

intellektuális tőke értékelésének tulajdonságait. Mindezek teljesítményértékelési 

alapvetésként, azaz a korszerűség ismérveiként tarthatók számon. 

A stratégia lebontása, az intellektuális tőke összetevőinek meghatározása, az 

indikátorok alkalmazása, a pénzügyi értékelés kiegészítése, különböző aspektusok-dimenziók 

mint nézőpontok alkalmazása az információs korszak fontos erőforrásainak mérésével 

kapcsolatos megközelítések többségében jelen vannak valamilyen formában. (Harazin & 

Pádár, 2014) 

A következtetések, így az alapvetések meghatározásához érdemes azt is megvizsgálni, 

hogy a módszertanokban milyen főbb értékelési területek jelennek meg, vagy éppen milyen 

indikátorkategóriákat, aspektusokat, dimenziókat, nézőpontokat, vagy esetleg konkrét 

indikátorokat javasolnak. A cél teljesítése érdekében a következő módszertanokat vizsgáltam 

meg: Skandia Navigator, Intangible Assets Monitor, IC Index, BSC, a Láthatatlan vagyont 

mutató mérleg, a Teljesítményprizma, illetve az intellektuális tőke leggyakrabban 

meghatározott alkotóelemeit is vizsgáltam. Elemzésemben elsőként a vizsgált módszereket 

hasonlítottam össze az alapján, hogy milyen nézőpontokat, aspektusokat, 

indikátorkategóriákat használnak az értékelés során. Az összehasonlításhoz az alapot a 

Balanced Scorecard négy nézőpontja adta, melynek oka, hogy az intellektuális tőke értékelési 

módszereinek ez a legismertebb módja. Ismerve a nézőpontok, aspektusok, 

indikátorkategóriák sokaságát, eredményként azt kaptam, hogy a BSC négy nézőpontja 

mellett további két terület emelhető ki a módszertanokból, így összesen hat fókuszterülete 

azonosítható az értékelésnek: (1) pénzügyi fókusz, (2) külső kapcsolatok fókusz, (3) folyamat 

fókusz, (4) belső szerkezet fókusz, (5) megújulás-fejlődés, illetve (6) humán erőforrás fókusz. 

Az elemzésem alapján az vált láthatóvá, hogy az egyes módszerek esetén eltérő számban 

jelentek meg nézőpontok, aspektusok, indikátorkategóriák az egyes fókuszokban. 

Gyakoriságot vizsgálva arra az eredményre jutottam, hogy az intellektuális tőke 

teljesítményértékelése során meghatározhatók azok a területek, melyekre mindenképpen 



61 
 

érdemes hangsúlyt helyezni (mert a vizsgált módszerek legtöbbjében megjelenik). Ezeket a 

területeket azonosítom alapvetésként. 

Teljesítményértékelési alapvetésként tarthatók számon azon területek figyelembe vétele 

az értékelés során, melyekre az intellektuális tőke értékelésének általam vizsgált módszerei 

hangsúlyt helyeznek. Figyelemmel kell tehát lenni a külső kapcsolatokra, azon belül a 

vevőkkel és a partnerekkel való kapcsolatra; a belső szerkezetre (folyamatok), azon belül a 

szervezeti kultúrára, vezetésre, imázsra, infrastruktúrára és a strukturális tőkére; az emberi 

erőforrásra, azon belül a tudástőkére (szaktudás, szakmai tapasztalat) és a humán tőkére; a 

tanulásra, fejlődésre, megújulásra és a pénzügyi nézőpontra is.  

AZ INNOVÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE 

Az innováció és a környezeti, illetve társadalmi innováció, illetve ezek integrált 

értékelésével kapcsolatban, korábbi publikációra hivatkozva (Harazin & Kósi, 2013a Table 1) 

jutottunk következtetésre az értékelés jellemző tulajdonságait illetően. Ezek a következtetések 

teremtenek lehetőséget arra, hogy az innovációval kapcsolatban is teljesítményértékelési 

alapvetéseket fogalmazzak meg. 

Az innovációs tevékenységek értékelését módszertanilag az indikátorok használata 

jellemzi; továbbá lehetséges az intellektuális tőke értékelése során használt eszközöket 

alkalmazni az innováció értékelésénél; az értékelés inputja lehet, ha azonosítani tudjuk az 

innovációt kiváltó, meghatározó okokat, továbbá az innováció típusát, üzleti teljesítményében 

játszott szerepét. (Harazin & Kósi, 2013a) 

A környezeti innováció értékelése során szintén hangsúlyos az indikátorokon alapuló 

értékelés; továbbá jelen esetben is az értékelés bemenetét jelentheti a környezeti innovációt 

kiváltó tényezők leltára. (Harazin & Kósi, 2013a) 

A társadalmi innováció értékelésénél szintén az indikátorok használata jelenik meg, 

mely indikátorok az innovációt kiváltó tényezőkből épülnek fel, illetve megmutatják az 

eredményeket ((EC Enterprise and Industry, 2010) alapján), azaz a költséghatékonyságot, az 

érintetteknek nyújtott eredményeket, illetve a létrehozott társadalmi kapcsolatokat. Fontos, 

hogy indikátorok a fenntarthatóság három dimenziójában nyújtott fejlődést is megjelenítsék. 

(Harazin & Kósi, 2013a) 

Az integrált megközelítésre hangsúlyt helyezve (Harazin & Kósi, 2013a) arra a 

következtetésre jutottunk, hogy az emberi erőforrás; a külső, a technológiai környezetet 

figyelembe vevő kapcsolatokat jellemző tulajdonság; a finanszírozás; az együttműködést 

takaró partneri kapcsolatok; és az érintetteknek okozott hatások jelennek meg hangsúlyosan 
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az innováció, környezeti és társadalmi innováció integrált értékelése során. Úgy gondolom, 

hogy mindezekből a korszerűségre vonatkozó alapvetésként fogalmazhatók meg. 

Az innováció, környezeti és társadalmi innováció értékelésével kapcsolatban szükséges 

figyelembe venni az emberi erőforrást; a külső, a technológiai környezetet figyelembe vevő 

kapcsolatokat; a finanszírozást; az együttműködést takaró partneri kapcsolatokat; és az 

érintetteknek okozott hatásokat. (Harazin & Kósi, 2013a)   
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5 Az Integrált Fenntarthatósági Teljesítményértékelő modell, mint 
koncepcionális modell 

Az előző fejezetek eredményeit, de legfőképpen az azonosított teljesítményértékelési 

alapvetéseket figyelembe véve a fejezetben modellalkotásomat mutatom be. 

Elsőként, annak érdekében, hogy az intellektuális tőkének, illetve az innovációnak a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelésben betöltött hangsúlyos 

szerepére felhívjam a figyelmet, az intellektuális tőke, innováció és a fenntarthatóság 

koncepcionális és teljesítményértékelést is figyelembe vevő kapcsolatát mutatom be. Célom 

magyarázni, hogy az alapvető elvárások mellé az intellektuális tőke, illetve az innováció 

értékelési jellemzőinek integrálásával a fenntarthatóság dimenzióinak – újabb aspektusokat is 

megjelenítő – integrált figyelembe vételére van szükség. Ilyen aspektusként nevezem meg 

tehát munkámban az intellektuális tőkét és az innovációt. Majd javaslatot teszek a mikro 

gazdasági szintű fenntarthatósági teljesítmény fogalmának körülírására. 

Munkám egyik célja a fenntarthatósági dimenziók teljesítményértékeléséhez használható 

„eszközök” tárházának fejlesztése, korszerűsítése („Korszerűsítés”), vagyis egy olyan új 

teljesítményértékelő eszköz – alapvetően elméleti szintű (koncepcionális), értékelési logikát 

bemutató modell – kidolgozása, mely követi/figyelembe veszi az általános 

teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat, továbbá alkalmazása nem jelent 

többletterhelést a gazdálkodó szervezet működése során. 

A cél teljesítése érdekében a fejezetben megfogalmazom az általam kialakított 

teljesítményértékelő eszköz, az értékelő modell logikáját. Modellemet elméleti szinten 

alkottam meg, így koncepcionális modellnek tekinthető. 

 

A fejezet a munka elején megfogalmazott „Korszerűsítés” elnevezésű cél teljesítését 

támogatja.  
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5.1 Az intellektuális tőke, az innováció és a fenntarthatóság kapcsolata 

Számos teljesítményértékelési alapvetés fogalmazható meg, melyek mint elvárások 

jelennek meg a fenntarthatóság dimenzióban végzett korszerű teljesítményértékelés során. 

Munkámban egy olyan új teljesítményértékelő eszköz – alapvetően elméleti szintű 

(koncepcionális), értékelési logikát bemutató modell – kidolgozását tűztem ki célul 

(„Korszerűsítés”), mely követi/figyelembe veszi az általános teljesítményértékelésben 

bekövetkezett változásokat. A modell alkalmazása továbbá nem jelent többletterhelést a 

gazdálkodó szervezet működése során. A cél teljesítéséhez, a koncepcionális modell 

kidolgozásához alapot a megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetések adnak. 

Hogy célomat teljesítsem és az új teljesítményértékelő eszköz, új értékelő modell 

létrejöhessen, a fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés alapvető 

elvárásait (4.1-es fejezet) és a korszerű teljesítményértékelés ismérveit (4.2-es fejezet) 

szükséges integrálni. Vagyis a megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetések mentén 

szükséges felépíteni a modellt. Az intellektuális tőke, illetve az innováció 

teljesítményértékelésének jellemzői – figyelembe véve az előző fejezetek eredményeit – a 

fenntarthatóság dimenzióban végzett teljesítményértékelés korszerűségét adják. Adnak 

egyrészt a teljesítményértékelés folyamatára, módszertanára vonatkozó ismérveket, másrészt 

pedig konkrét indikátorkategóriákat (értelmező ábra lásd később a 2. ábra). Mindez arra 

világít rá, hogy az alapvető elvárások mellé az intellektuális tőke, illetve az innováció 

értékelési jellemzőinek integrálásával a fenntarthatóság dimenzióinak – több új aspektust is 

megjelenítő – integrált figyelembe vételére van szükség. Ilyen aspektusként nevezem meg 

munkámban tehát az intellektuális tőkét és az innovációt. 

Annak érdekében, hogy az intellektuális tőkének, illetve az innovációnak a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelésben betöltött hangsúlyos 

szerepére felhívjam a figyelmet, a következő fejezetekben az intellektuális tőke, innováció és 

a fenntarthatóság koncepcionális és teljesítményértékelést is figyelembe vevő kapcsolatát 

mutatom be. 

5.1.1 Az intellektuális tőke és a fenntarthatóság 

Az intellektuális tőkével kapcsolatban az a következtetés vonható le, hogy fontos 

szerepet tölt be a gazdálkodó szervezetek életében, fenntartható versenyelőnyében. Az 1.1-es 

fejezet eredményei alapján azonban azt is megállapíthatjuk, hogy a fenntarthatóság is 

kiemelkedő versenyelőny-szereppel bír. Mindezek figyelembevételével válik hangsúlyossá 
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korábbi kutatási eredményünk (Harazin & Kósi, 2011b, 2011c, 2011d), melyben azt 

vizsgáltuk, hogy egy gazdálkodó szervezet sikertényezőinek jellemzői (a jellemzők Barney 

(1991) alapján) mennyiben feleltethetők meg az intellektuális tőkével, illetve a 

fenntarthatóság környezeti (tőke), továbbá társadalmi dimenziójával (tőke). Korábbi 

publikációkban arra a következtetésre jutottunk, hogy mind az intellektuális tőke és mind a 

környezeti-társadalmi dimenzió esetén igaz, hogy ritkák, értékesek, nem helyettesíthetők és 

tökéletlenül másolhatóak (a jellemzők forrása Barney (1991b) munkája, továbbá felhasználva 

Gyökér (2004)). (Az elemzésről bővebben a 10. függelékben található összefoglalás) (Harazin 

& Kósi, 2011b, 2011c, 2011d) 

A társadalmi dimenzióval kapcsolatban külön megvizsgálhatjuk a CSR, illetve az 

érdekelt fél koncepció és az intellektuális tőke kapcsolatát is. Látható, hogy a CSR-nek, 

illetve az érdekelt fél koncepciónak és az intellektuális tőkének is kiemelt szerepe van 

manapság a versenyelőnyben. Az intellektuális tőke versenyelőnyben betöltött szerepét már 

korábban bemutattam, azonban a CSR fontosságáról még további irodalmak hozhatók: 

például Lee és szerzőtársai (2012, p. 1562) a CSR tevékenységek és a versenyelőny 

kapcsolatáról értekeznek munkájukban; vagy például Weber (Figure 1. Weber, 2008, p. 250) 

a CSR-hatás modellt mutatja be, melyben a CSR, a CSR által okozott üzleti előnyök, a 

versenyképesség és a gazdasági siker láthatók. A CSR, illetve érdekelt fél koncepció és az 

intellektuális tőke esetében is hangsúlyos szerep jut az emberi erőforrásnak.  Egy felmérés 

szerint a legfontosabb érintettek a CSR során a fogyasztók és a munkavállalók (Öberseder, 

Schlegelmilch, & Murphy, 2013, p. 1847), de ha értelmezzük a CSR célját, akkor 

mindenképpen egy emberközpontú megközelítést találunk. Az intellektuális tőke esetén pedig 

visszahivatkozhatunk a már korábban említett irodalmakra és láthatjuk, hogy nem 

elidegeníthető az embertől. 

Alaposabban megvizsgálva tehát a koncepciókat és nem csak a fentebbi, 

jelentőségüket mutató jellemzőket, kapcsolat tételezhető fel a koncepciók jelentése mögött is 

(Harazin & Kósi, 2013a, 2013b). Az intellektuális tőke közvetlen kapcsolatot mutat a 

fenntarthatóság gazdasági aspektusával, hiszen a szervezet sikerében betöltött szerepére 

helyeződik első körben a hangsúly, azaz, hogy mily módon tud értéket teremteni a szervezet 

számára. Azonban azt is észre kell venni, hogy a gazdasági viszonylatban betöltött funkciója 

és „el nem idegeníthető” (Roos & Roos, 1997, p. 415) tulajdonsága, továbbá a humán tőke 

kiemelt szerepe (Szakirodalmakra hivatkozva a humán tőke szerepét hangsúlyozza például 

Harazin & Pádár, 2014; Z. E. Tóth & Kövesi, 2008b) miatt a fenntarthatóság társadalmi 

aspektusához (például a társadalmi felelősségvállaláson keresztül) is köthető, leginkább pedig 
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a szervezet (belső) érintettjeihez, érdekelt feleihez. Érdemes azt is továbbgondolni, hogy egy 

szervezet emberi erőforrásába való befektetése, a tudás bővítése, a kapcsolatok megfelelő 

menedzsmentje stb., azaz az intellektuális tőke fejlesztése a fenntarthatóság minden 

aspektusának fejlődéséhez vezet. Allee (Allee (1999) hivatkozza Allee, 2000a, pp. 22–23) 

például munkájában hangsúlyozza, hogy a megfoghatatlan (intangibles) értékek közé 

szükséges integrálni a társadalmi és a környezeti nézőpontokat is és az értékteremtés 

kiterjesztett modelljéről ír, vagyis hogy számos tényező tarozik az értékteremtéshez, így a 

társadalmi és környezeti vonatkozások, és további kategóriák, mint a humán kompetencia, 

belső struktúra és az üzleti kapcsolatok. (Allee (2000a) munkája szintén az intellektuális tőke, 

a társadalmi és környezeti dimenziók integrált szemléletét mutatja be). 

Ezt a következtetést erősíti és a társadalmi dimenzión kívül a környezeti dimenzióval 

való kapcsolatot is integrálja, ha a fenntarthatósági dimenziók és az intellektuális tőke 

teljesítményértékelésével kapcsolatos ismereteket tekintjük át. Megismerve a fenntarthatóság 

környezeti és társadalmi dimenziójának (teljesítmény)értékelést és az intellektuális tőke 

értékelését is, hasonlóságok fedezhetők fel, melyeket korábbi munkáinkra alapozva lentebb 

(felsorolás) foglalok össze. Szintén külön tekintve a társadalmi dimenzión belül a CSR-t, 

illetve az érdekelt fél koncepciót, és ezek intellektuális tőkével való viszonyát a 

értékelésükkel kapcsolatban számos azonosság fedezhető fel. Az irodalomkutatás rávilágít, 

hogy egyik esetben sem fedi le teljeskörűen a hagyományos értékelés az értékelésüket; így új 

megközelítésre van szükség. Látható volt az irodalomban, hogy mindkét esetben összetett, 

multidimenziós megközelítés jelenik meg a létező értékelő megoldásokban; tovább az 

indikátorok használata mindenképpen szükséges. 

A hasonlóságok mellett érdemes azt is megjegyezni, hogy a teljesítményértékelés 

módszerei között átjárhatóság figyelhető meg: Kaplan és Norton (1998) egy párbeszédet 

említenek munkájukban, mely a Balanced Scorecard rendszerébe a környezeti nézőpont 

integrálásának lehetőségét és előnyét támogatja. A párbeszéd a következőképpen zárul: „A 

vezetők kitartottak amellett, hogy a környezettel és a helyi közösséggel kapcsolatos 

teljesítmény a vállalati stratégia központi eleme, s ezért a Balanced Scorecardnak is szerves 

részét kell képeznie.” (Kaplan & Norton, 1998, p. 42) „A Balanced Scorecard mint komplex 

vállalati teljesítményértékelési rendszer többek között kiválóan alkalmas lehet a vállalati 

teljesítmény különböző területeinek összekapcsolására. A BSC ilyenformán a vállalati 

környezetvédelmi tevékenység stratégiai orientációjához is megfelelő keretet biztosíthat” – 

írja munkájában Harangozó (2008, p. 46). A fenntarthatóság aspektusait is megjelenítő 

Fenntarthatósági Kiegyensúlyozott Stratégiai Mutatószámrendszer (Sustainability Balanced 
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Scorecrad, SBSC) számos szakirodalomban megjelenik (például Figge, Hahn, Schaltegger, & 

Wagner, 2002; G. Harangozó, 2008; Harazin & Kósi, 2011b; Hubbard, 2009). Lamberton 

(2000) például azt hangsúlyozza, hogy a BSC kapcsolatot létesít a szervezet stratégiai céljai 

és kulcs teljesítményindikátorai között (Kaplan - Norton (1996) és Partridge - Perren (1997) 

hivatkozza Lamberton, 2000). Megjegyzi továbbá, hogy ezek a kulcs teljesítményindikátorok 

nem csak a pénzügyi teljesítmény értékeit jelentik, hanem a működés hatékonyságát, az 

innovációt és a fogyasztók elégedettségét is. Kiemeli, hogy a környezeti dimenzió is 

megjelenik a BSC-ben a társadalom részéről egyre inkább jelentkező, a természeti 

környezetet érintő környezeti hatásokkal kapcsolatos aggodalma miatt (Lamberton, 2000). 

A teljesség igénye nélkül, további, az intellektuális tőke értékelésére rendelkező 

eszközöket is megvizsgálva következtetésképpen elmondható, hogy alkalmasak lehetnek arra, 

hogy a fenntarthatóság környezeti (és/vagy társadalmi) dimenzióját is megjelenítsék az 

értékelés során. Korábbi munkánkra hivatkozva így említhető az EVA (gazdasági hozzáadott 

érték (economic value added)) módszertana, vagy például az „Intangible Assets Monitor” 

(IAM), melynek indikátorai közé is integrálható a fenntarthatóságot mérő mutatószám, akár 

az IAM nézőpontjainak változatlansága mellett is. (Harazin & Kósi, 2011b, 2011c) 

Az előző fejezetekre, illetve korábbi munkára hivatkozva (Harazin & Kósi, 2011b, 

2011c, 2011d), megfogalmazhatók azonosságok, melyek az intellektuális tőke 

értékelésével, a környezeti és a társadalmi dimenzió (CSR) értékelésével kapcsolatban 

merülnek fel: 

• igény van az új értékelési megközelítésekre: a hagyományos (pénzügyi) 

számbavétel nem elegendő egyik esetben sem. A hagyományos értékelés nem 

teszi lehetővé sem az intellektuális tőke teljes értékének, értékteremtő 

képességének láthatóságát, sem a környezeti és társadalmi dimenzióhoz 

kapcsolható teljesítmény láthatóságát, így ezek mind rejtve maradnak a 

hagyományos módszerek alkalmazása során 

• hangsúlyos az indikátorokon alapul az értékelés minden esetben 

• integrált értékelés: a korszerű teljesítményértékelő módszerek az intellektuális 

tőke esetében, illetve a környezeti és társadalmi dimenzió 

teljesítményértékelésének esetében is alkalmazhatók 

• az azonosítás és az értékelés szükségessége: a gazdálkodó szervezetek életében 

a sikert befolyásoló tényezők azonosítására, majd pedig értékelésére van 

szükség. Spirális, öngerjesztő tulajdonságként fontos ezeknek a 
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sikertényezőknek és kapcsolataiknak azonosítása és mérése, értékelése a 

folyamatos fejlődés érdekében. (Harazin & Kósi, 2011b, 2011c, 2011d) 

Úgy gondolom, hogy a fentebbi eredmények alátámasztják, ahogyan azt már korábbi 

publikációinkban (Harazin & Kósi, 2011d, 2013b) is megfogalmaztuk, hogy az intellektuális 

tőke kapcsolatba hozható a fenntarthatóság dimenzióival, illetve az értékelésükkel kapcsolatos 

sajátosságok hasonlóságot mutatnak, közös kapcsolódási pontok fedezhetők fel, így együttes, 

integrált értékelésükre is lehetőség nyílik. Ennek megfelelően tettünk javaslatot egy integrált 

teljesítményértékelési modell9 bevezetésére (Harazin & Kósi, 2011d)10, mely modell a 

hagyományos teljesítményértékelésen túl az intellektuális tőke, továbbá a környezeti és a 

társadalmi aspektus indikátorokon alapuló mérésére és értékelésére is alkalmas. A modellel 

azt javasoljuk, hogy a különböző nézőpontoknak megfelelő releváns indikátorokat határozza 

meg a szervezet ahhoz, hogy teljesítményét mérje. Vagyis a hagyományos pénzügyi 

mutatókon túl szükség van a környezeti és társadalmi dimenzióval, továbbá az intellektuális 

tőkével kapcsolatos releváns mérőszámok figyelembevételére is. A modell arra is felhívja a 

figyelmet, hogy a nézőpontok között meg kell vizsgálni a lehetséges kapcsolatokat, melyhez 

már létező értékelő megoldások nyújthatnak segítséget. Példaként említjük a GRI 

keretrendszert, mely mind a gazdasági, mint a környezeti és társadalmi dimenzió értékelésére 

kínál indikátorokat (GRI-G3.1-RG, 2011; GRI-G3-RG, 2006; GRI-G4, 2014); vagy például a 

BSC módszerét, mely az intellektuális tőke értékelését adja, azonban alkalmas például 

egyúttal a környezeti dimenzió értékelését is integrálni. A megfelelő indikátorok 

meghatározásával a modell egy indikátorkészlet létrejöttét eredményezi. (Harazin & Kósi, 

2011d, továbbá részben 2012b) 

A korábbi kutatásaink és publikációink következtetései után, jelen munkában 

fontosnak tartom az eddigi eredmények ismételt rögzítését, rendszerezését és azok 

továbbfűzését. Szakirodalmi kutatás és saját összehasonlító elemzés alapján vonom le tehát 

azt a következtetést, miszerint a fenntarthatóság gazdasági és társadalmi dimenziói, és az 

intellektuális tőke között (közvetlen vagy közvetett) koncepcionális kapcsolat tételezhető fel. 

Az intellektuális tőkének tehát a gazdasági dimenzióval közvetlen, míg a társadalmi 

dimenzióval közvetett a kapcsolata, hiszen ebben az esetben pusztán a belső érdekeltekhez és 

részben a külső kapcsolatokhoz társítható hangsúlyosan. A fenntarthatóság és az intellektuális 

tőke kapcsolatát erősíti, ha az NFFT Keretstratégiában definiált negyedik fenntarthatósági 

                                                           
9 „Pilot modell”-ként is említésre kerül, mivel megalapozta a jelen munkában kialakított teljesítményértékelési 
modellt 
10

 A pilot modell rövid bemutatása (hivatkozás a pilot modellre) In: (Harazin & Kósi, 2012a, 2012b). 
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dimenziót önálló hatótényezőként tekintjük. Az NFFT Keretstratégia (2012) makrogazdasági 

szinten kiegészíti a társadalmi dimenziót az emberi (humán) dimenzióval, így négy 

fenntarthatósági dimenzió fontosságáról ír (bővebben 1.1-es fejezet). Amennyiben a négy 

dimenzió jelenlétét tekintjük, és figyelembe vesszük a fenntarthatóság és az intellektuális tőke 

eddig feltárt kapcsolatrendszerét, úgy gondolom, hogy az intellektuális tőke koncepciója 

mikro gazdasági szinten erős kapcsolatba hozható a fenntarthatóság negyedik, emberi 

(humán) dimenziójával. Véleményem, hogy a fenntarthatóság és az intellektuális tőke 

kapcsolatát az NFFS-ben definiált negyedik pillér jelenléte megerősíti. 

Mindezek értelmében véleményem tehát, hogy az intellektuális tőke – azonosítása és – 

értékelése része a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelésnek, 

vagyis a fenntarthatóság három dimenziójának és az intellektuális tőkének az értékelése 

integrált módon is tekinthető. Az intellektuális tőke ily módon való hangsúlyos szerepével 

válik korszerűvé az értékelés, hiszen az intellektuális tőke értékelésére használt 

megközelítések, tulajdonságok korszerű, modern szemléletet adnak az értékelésnek. 

5.1.2 Az innováció és a fenntarthatóság 

Munkám szempontjából szükséges vizsgálni azt a kérdést, hogy milyen kapcsolódási 

pontokat lehetséges felmutatni az innováció és a fenntarthatóság dimenziói, illetve érdemes 

azt is megvizsgálni, hogy az intellektuális tőke és az innováció milyen kapcsolatot mutat. 

Az innováció és az intellektuális tőke kapcsolatának vizsgálatához korábbi 

publikációnkban (Harazin & Kósi, 2013a) is hivatkozott irodalmak jeleníthetők meg. Joia 

(2000) irodalomelemzésen alapulva, az intellektuális tőke összetevőinek elemzése során a 

humán és strukturális tőkét említi, illetve ezeket további részekre osztva jeleníti meg az 

innovációs-, a folyamat- és kapcsolati tőkét. Chang és szerzőtársa (Chang (2007) hivatkozza 

Chang & Hsieh, 2011, p. 4), az intellektuális tőke új komponenseként említi az innovációt 

(munkájukban irodalomkutatáson alapulva humán, strukturális és társadalmi tőkét említenek 

alaptényezőként). Bernhut (2001) pedig Lev-el készített interjú alapján ír arról, hogy a 

megfoghatatlan eszközöket az innováció, az egyedülálló szervezeti dizájn és emberi 

erőforrások alkotják. Számos, az intellektuális tőke értékelésére használt módszer helyez 

hangsúlyt az innováció értékelésre, vagy alakítható oly módón, hogy az innováció is szerepet 

kapjon az értékelési folyamatban (Például Intellectual Capital Index (Harangozó 2007 és Roos 

és kollégáira hivatkozik Tóth, 2008), illetve a BSC (Kaplan& Norton, 1998)). (Harazin & 

Kósi, 2013a) 
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Mindezek figyelembevételével megerősíthető, hogy az innováció kapcsolatot mutat a 

tudástőkével, intellektuális tőkével (Harazin & Kósi, 2013a). Hogy az innováció és a 

fenntarthatóság kapcsolatát is jellemezni tudjuk, a már korábban (illetve (Harazin & Kósi, 

2012b, 2013a, 2013c)) részletezett környezeti- és társadalmi innováció koncepcióit szükséges 

alapul venni és vizsgálni a definíciók és a fenntarthatóság dimenzióinak kapcsolatát. Az 

elemzés részleteit a 10. függelék mutatja. 

Figyelembe véve a környezeti és a társadalmi innováció fogalmával kapcsolatos 

szakirodalmi kutatást, azt a következtetést vontuk le a vizsgált fogalmakat alapul véve 

(Harazin & Kósi, 2013a), hogy a definícióik között nehezen húzható határ, hiszen hatásuk a 

fenntarthatóság minden dimenziójára kiterjed, pontosabban a környezeti innováció a 

környezeti dimenzióra, míg a társadalmi innováció a társadalmi és a környezeti dimenzióra 

hat közvetlenül. Figyelembe véve a társadalmi innováció definícióit és jellemzőit látható 

(Harazin & Kósi, 2012b), hogy bizonyos definíciókban konkrétan megjelenik a környezeti 

dimenzió a társadalmi innováció céljai, eredményei között, illetve megjelenik az is, hogy a 

társadalmi és környezeti tevékenységek gazdasági eredménnyel, hatékonysággal bírnak. A 

társadalmi szempont figyelembevétele alapvető cél tehát a definíciókban, továbbá a 

fenntarthatósági dimenziók integrációja is megjelenik, azonban néhány esetben a környezeti 

és gazdasági dimenziót, a társadalmi dimenzió „alatt” helyezik el. (Harazin & Kósi, 2012b, 

2013c) Azonban a környezeti- és társadalmi innováció fogalmai között további közvetett 

hatás-kapcsolat is felvázolható és értelmezhető. Ilyen közvetett kapcsolat, miszerint a 

környezeti innováció hat a környezeti dimenzióra, de ez a hatás befolyásolja a társadalmi 

dimenziót, így a környezeti innováció közvetetten hat a társadalomra. A két fogalom közötti 

kapcsolatot bővebben, szakirodalmakkal alátámasztva korábbi publikációnkban (Harazin & 

Kósi, 2013a) mutattuk be. 

A környezeti innovációnak a fenntarthatósággal való kapcsolata már a definíciók során 

megjelenik, hiszen láthattuk, hogy a legtöbb esetben a környezeti innováció céljaként a 

fenntarthatóság felé való elmozdulást jelölték meg. Hogy a társadalmi innováció és 

fenntarthatóság kapcsolatát erősítsük, további bizonyítékok sorakoztathatók fel. Korábbi 

publikációinkban (2013c) részletesen vizsgáltuk, hogy a társadalmi innováció megvalósítható-

e a társadalmi felelősségvállalás gyakorlatán – konkrétan az ISO 26000-es nemzetközi 

szabvány ajánlásán – keresztül. Munkánkban az ISO 26000-es szabvány főbb tárgyköreit és 

alapelveit hasonlítottuk a társadalmi innováció szakirodalomban megjelenő tulajdonságaihoz 

(például Huddart (2010) társadalmi innovációt jellemző 12 alapelvéhez). Elemzésünket és 

eredményeinket részletesen bemutattuk a cikkben, illetve összefoglaló következtetéseket 
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tettünk, miszerint: a CSR alapelvei és főbb tárgykörei kapcsolatban állnak a társadalmi 

innováció – több szinten értelmezett – tulajdonságaival, így a CSR inspirálni, támogatni tudja 

a társadalmi innovációt. Kiemeltük, hogy bizonyos tárgykörök és alapelvek szorosabb 

kapcsolatot mutatnak, így az alapelvek között az „emberi jogok tiszteletben tartásának” van a 

legnagyobb jelentősége a kapcsolatban, melyet követnek az „etikus magatartás” és a 

„magatartás nemzetközi normáinak tiszteletben tartása” alapelvek. Eredményeink 

megállapítása során azzal a megjegyzéssel is éltünk, hogy az ISO 26000 alkalmazása 

társadalmi innovációt eredményez, azonban fontos, hogy a szabvány megközelítésében a 

tágabb értelemben vett társadalom helyett a stakeholderek, még szűkebb értelemben pedig a 

munkavállalók figyelembevételére van szükség, amikor CSR gyakorlatot valósít meg egy 

szervezet. (Harazin & Kósi, 2013c) 

A társadalmi innováció és a fenntarthatóság viszonyát vizsgáltuk egy korábbi 

publikációban (2012b), ahol a társadalmi innovációhoz kapcsolódó definíciókat vetettük össze 

a fenntarthatóság pilléreinek értelmezésével. A kapcsolat feltérképezését követően a 

teljesítményértékelésre is kitérve, a már korábban bemutatott integrált teljesítményértékelési 

pilot modell és a társadalmi innováció értékelésének kapcsolatát jártuk körbe. A definíciókat 

alapul vevő elemzésünk azt mutatta meg, hogy az innováció és a társadalmi innováció is 

integrálható a pilot modellbe. (Harazin & Kósi, 2012b) 

A környezeti és társadalmi innováció az innovációhoz kapcsolódó két fogalom és az 

innováció, mint új termelési tényező, versenytényező (Kiss 2005, Kása 2007) jelenik meg, így 

ezen két fogalom is közvetett módon magyarázható, mint versenytényező, mellyel a 

fenntarthatóság gazdasági dimenziójához kapcsolhatjuk őket (Harazin & Kósi, 2013a). Boons 

és szerzőtársai (2013) is a környezeti, fenntarthatósági innováció versenyben, sikerben 

betöltött szerepére hívják fel a figyelmet, miközben a gazdasági teljesítmény, gazdasági 

modellek és a fenntarthatósági innováció kapcsolatát vizsgálják. Mindezt tehát figyelembe 

véve, az innováció, társadalmi és környezeti innováció, továbbá a fenntarthatóság dimenziói 

közötti kapcsolat a 10. függelékben szereplő ábrán jeleníthető meg. 

Ahogyan azt korábban is írtam, az OECD által kialakított indikátorrendszer első 

verzióját, mely a zöld növekedés értékelésében és összehasonlításában nyújt útmutatást, 2015-

ben kiegészítették olyan mutatókkal, melyek segítik a környezeti innovációk eredményeinek 

értékelését (OECD, 2016a). Mindez megerősíti azt a következtetésemet, hogy az innováció, 

illetve környezeti- és társadalmi innováció értékelésének jellemzői a fenntarthatóság 
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dimenzióiban végzett teljesítményértékelés korszerűségét adják; illetve hogy összefüggés van 

az innováció és a fenntarthatóság koncepciója között. 

Az előbbieket figyelembe véve tehát elmondható, hogy az innováció, kapcsolódóan a 

környezeti- és a társadalmi innovációt, hangsúlyos szerepet kap a fenntarthatóság 

dimenzióinak korszerű értékelésben. Véleményem tehát, hogy az innováció, a környezeti- és a 

társadalmi innováció értékelése része a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű 

teljesítményértékelésnek, vagyis a fenntarthatóság három dimenziójának és az innovációnak – 

továbbá a környezeti- és a társadalmi innováció – az értékelése integrált módon is tekinthető. 

5.2 A fenntarthatósági teljesítmény és az ISPE modell működési elve 

Ahogyan azt korábban is megfogalmaztam, hogy munkám „Korszerűsítés”-re 

vonatkozó célkitűzését teljesítsem, így az új teljesítményértékelő eszköz, új értékelő modell 

létrejöhessen, a korábban megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetések mentén 

szükséges felépíteni a modellt. Mindez azt jelenti, hogy a fenntarthatóság dimenzióiban 

végzett teljesítményértékelés alapvető elvárásait (4.1-es fejezet) és a korszerű 

teljesítményértékelés ismérveit (4.2-es fejezet) szükséges integrálni.  

Az előző fejezetben azt mutattam be, hogy az intellektuális tőkének, illetve az 

innovációnak a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelésben 

mennyire hangsúlyos szerep társítható. Olyan aspektusként tekinthetünk tehát az intellektuális 

tőkére és az innovációra – kapcsolódóan pedig a környezeti-, illetve társadalmi innovációra – 

melyek integrált figyelembe vétele a fenntarthatóság dimenzióban végzett korszerű 

teljesítményértékelésben elengedhetetlenek. 

Mindezeket figyelembe véve fogalmazom meg a fenntarthatósági teljesítmény 

fogalmát. 

A gazdálkodó szervezetek fenntarthatósági teljesítménye a fenntarthatóság dimenzióin 

túl azon aspektusok azonosításán alapszik, melyek a mai versenykörnyezetben a 

fenntarthatóság dimenzióin nyugvó sikert, versenyelőnyt képesek biztosítani – értéket 

képviselnek a fenntarthatóság felé való átmenetben egy gazdálkodó szervezet számára. 

Az azonosítást követően a fenntarthatósági dimenziók és a további aspektusokkal 

kapcsolatos célok, programok meghatározásán és intézkedések végrehajtásán keresztül 

realizálódik ez a teljesítmény. Jelen kutatás rávilágított arra, hogy a következő dimenziók és 

aspektusok jelennek meg a fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatban (a fenntarthatóság 

felé való átmenetben): gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziók, az intellektuális tőke 
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aspektusa, illetve az innovációs aspektus, beleértve a környezeti- és a társadalmi innovációt is. 

Az aspektusok individuumként, de egyúttal együttesen, kapcsolatban, integráltan jelennek 

meg11 

A gazdálkodó szervezetek fenntarthatóság felé való átmenete érdekében a 

fenntarthatóság dimenzióinak korszerű teljesítményértékelésébe további aspektusok 

bevonására nyílik lehetőség, melyek koncepcionálisan és a teljesítményértékelést is tekintve, 

kapcsolatot mutatnak a fenntarthatóság dimenzióival. Mindez lehetővé válik, hiszen az 

integrált aspektusok teljesítményértékelési jellemzői, mint az értékelés korszerűségét adó 

teljesítményértékelési alapvetések jelennek meg. 

A fenntarthatóság dimenzióinak korszerű teljesítményértékelésére kialakítom értékelő 

modellem logikáját, a modellnek pedig az Integrált Fenntarthatósági Teljesítményértékelő 

modell (Integrated Sustainability Performance Evaluation, ISPE) elnevezést adom. A 

modell alapvetően elméleti szintű, így koncepcionális modellnek tekinthető.12 

Az ISPE modellben újabb aspektusok között jelennek meg az intellektuális tőke és az 

innováció, illetve kapcsolódóan a környezeti- és társadalmi innováció. A modell kialakítása a 

bemutatott teljesítményértékelési alapvetések figyelembevételével történt. Vagyis integráltam 

a fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés alapvető elvárásait és a korszerű 

teljesítményértékelés ismérveit. Ezek a teljesítményértékelési alapvetések kétféleképpen 

kerültek figyelembe vételre: alapvetések (I.) melyekből kiindulva fogalmaztam meg az ISPE 

modell indikátorkategóriáit; illetve (II.) melyeket az ISPE modell tulajdonságainak 

meghatározásakor vettem figyelembe. A teljesítményértékelési alapvetések modellbe épülését 

– és a majd később értelmet kapó modell felépítést – mutatja a 2. ábra. Az ISPE 

koncepcionális modell így a következő tulajdonságokkal jellemezhető: 

- a társadalmi, környezeti és gazdasági tevékenységek eredményességének mérése, 

értékelése, 

- az intellektuális tőke és annak menedzsmentjével kapcsolatos teljesítmény mérése, 

értékelése, 

- továbbá az innovációval kapcsolatos szervezeti tevékenység eredményességének mérése 

és értékelése, 

- illetve ezek integrált, egymásra is hatást gyakorló teljesítménynek mérése, értékelése. 

                                                           
11 Munkámban a megnevezett aspektusok integrálásával foglalkozom, azonban ezzel nem célom annak a 
lehetőségnek a kizárása, hogy a későbbiekben további aspektusok is helyt kapjanak a modellben (aspektusok, 
melyek a fentebbi logika mentén integrálhatók a modellbe). 
12 Habár modellem célja egy értékelési logika bemutatása, a gyakorlati alkalmazás elősegítése érdekében később 
konkrét, a modellben alkalmazható – példa szintű – indikátorokra is javaslatot teszek. 
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- pénzügyi és fizikai indikátorok meghatározásán, értékelésén alapul, 

- az egész szervezetre kiterjed, 

- áttekinthetőséget („transparency”) és teljesítményt („performance”) értékel, 

- és több irányból érkező információn alapszik. 

- Kiemelt figyelem kerül a környezeti (vezetői) számvitel gyakorlatára, mely leginkább a 

környezeti költségeken keresztül információs rendszerként adatokat, információt 

szolgáltat az értékeléshez. 

- Az ISPE modell az összetevőkből, mint individuális egységekből indul ki, azok 

önállóan értelmezett teljesítményértékelését is felhasználja, azonban hangsúlyt helyez 

az összetevők közötti összefüggésekre és ezek integrált értékelésére. A koncepcionális 

modell az összetevők értékelésének önállóságából és kapcsolódásaikból – figyelembe 

véve a vonatkozó teljesítményértékelési alapvetéseket – egy integrált indikátorkészlet 

felállítását javasolja, mely a releváns, azonban szervezet-specifikus értékelő 

indikátorokat adja. 

 

A modellalkotásom célja egy értékelési logika bemutatása, mely logika konkrét 

indikátorkategóriák meghatározásáig terjed ki. Az indikátorkategóriák meghatározásánál 

szintén alapvetéseket vettem figyelembe mind a kialakítást, mint a konkrét kategóriákat 

tekintve. A kialakítás során követtem a korábban is hivatkozott, illetve a 

teljesítményértékelési alapvetésként is megfogalmazott, Bukodi féle ajánlást (Bukodi, 2001, 

pp. 21-36 hivatkozza Havasi, 2007)13. 

                                                           
13

 A modell kialakítása során a korábbi irodalomkutatás által feltártakat használtam fel. Kiemelhető például, 
hogy az ISPE szemlélet kialakításánál figyelembe vettem a Wimmer (2000) (Caplice és Sheffi (1995) munkájára 
hivatkozva) által összefoglalt hat követelményt, melyek a jó teljesítményértékelési rendszer ismérvei. Úgy 
gondolom, hogy ez meg is látszik a modellben: az ISPE több dimenzióban értékel, melyek érdekekhez, 
érdekeltekhez kapcsolhatók (1); a dimenziók lebontása mutatja az ok-okozati összefüggéseket (2), mely egyben 
a vertikális integráltságot (3), illetve az egyszerűen értelmezhetőséget és a cselekvésre késztetést is biztosítja (6); 
a modell szempontjai széles palettát mutatnak be, mely a horizontális integráltságot biztosítja (4); továbbá a 
szempontok kialakításánál cél volt, hogy időben reprodukálható, így összehasonlítható szempontok, azaz 
indikátorkategóriák jöjjenek létre (5). Ezen túlmenően, az ISPE modell abszolút figyelembe veszi a szervezet-
specifikus tulajdonságokat, hiszen működésében biztosítja, hogy olyan főszempontok és szempontok kerüljenek 
az értékelésbe, melyek jellemzik a szervezet működését. A dimenziók lebontásával pedig a stratégiához való 
szoros kapcsolódás biztosítható az ISPE szemléletben – így teljesül az az elvárás, hogy a jó 
teljesítményértékelési rendszer testre-szabott legyen; továbbá igaz az, hogy az ISPE modell használata támogatja 
a döntéshozókat, és a megfelelő kommunikációhoz is inputként használható – több szempontot vesz figyelembe, 
szervezet-specifikusan használható, továbbá a modellben a fenntarthatóság szempontjából lényeges területek 
jelennek meg (megfelelés Wimmer (2000) következtetéseinek). Böhringer és Jochem kulcs követelményeket 
fogalmaznak meg a fenntartható fejlődés indikátoraival kapcsolatban (2007), mely követelmények közül az ISPE 
modellben egyértelműen teljesül, hogy az indikátorkategóriák szoros kapcsolatot mutatnak a fenntarthatóság 
koncepciójával, hiszen bizonyítottam, hogy a modell aspektusai milyen viszonyban vannak a fenntarthatóság 
dimenzióival; továbbá az indikátorkategóriák holisztikus területet fednek le. A modellben a 4. fejezetben 
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A fenti irodalmat figyelembe véve tehát a következőképpen bontottam le az 

értékelésbe bevont dimenziókat és aspektusokat értékelési szempontokra, majd pedig az 

indikátorkategóriákra: 

1. Célterület meghatározás – jelen esetben a fenntarthatóság dimenzióinak és az 

intellektuális tőke, illetve innováció aspektusának azonosítása; 

2. Dimenziókatalógus meghatározása – jelen esetben szempontokkal értelmezni 

szükséges az adott dimenziót és aspektust; 

3. Aldimenziók kijelölése – jelen esetben az indikátorkategóriák meghatározása 

4. Indikátorok meghatározása – jelen esetben a koncepcionális modell nem 

tartalmazza, hiszen a szempontokon belül szervezet-specifikusan lehetséges 

kialakítani az indikátorokat14. 

 

Az ISPE koncepcionális modell a fenntarthatósági teljesítmény értékelésének 

lehetséges indikátorkategóriáit mutatja be, mely tehát egy indikátorkészletet eredményez. A 

modell eredménye indikátorok rendszere és nem egyetlen – aggregált – indikátor. Ennek oka, 

hogy a korábbi szakirodalmakban – mind mikro- és mind makro szinten – habár találkozunk 

az aggregálás iránti igénnyel, vagy éppen konkrét összetett indexel, látható hogy a 

fenntarthatóság értékelésére többségében indikátorkészletek állnak rendelkezésre. A modell 

ezen tulajdonságát erősítik továbbá a „korszerű” teljesítményértékelésre vonatkozó 

követelmények is. Látható volt például, hogy az intellektuális tőke értékelése esetében is az 

indikátorrendszerek használatán van a hangsúly. 

A teljesítményértékelési alapvetések integrálásával, illetve a szakirodalomban adott 

lépések követésével kialakított modell felépítését mutatja a 2. ábra. 

Az ISPE modell működési elvét tekintve további lépések meghatározását tartom 

szükségesnek. A javaslat értelmében a modell, mint a fenntarthatósági teljesítményértékelés 

modellje, indikátorokon alapszik. A megfelelően meghatározott indikátorok mérése, 

értékelése, nyomon követése adja a teljesítmény értékelését időről időre, így biztosítva 

információt a vezetői döntéshozatalhoz. Az ISPE modellben definiált szempontok és 

indikátorkategóriák javaslatot nyújthatnak egy gazdálkodó szervezet számára azzal 

kapcsolatban, hogy milyen, a versenyelőny szempontjából releváns aspektusok figyelembe 

                                                                                                                                                                                     
ismertetett teljesítményértékelési alapvetések kapnak nagy szerepet, melyek szintén a szakirodalmi kutatás, 
továbbá saját elemzéseim eredményei. 
14

 Indikátorokkal kapcsolatos javaslatokat a 6. fejezetben fogalmazok meg. 
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vétele, mérése, nyomon követése és teljesítményértékelésbe integrálása szükséges a működése 

során. 

Úgy gondolom azonban, hogy modellem nem csak profitorientált, hanem non-profit, 

így a közszféra szervezetei számára is útmutatóul szolgálhat fenntarthatósági teljesítményük 

értékelése során. Mindezt erősíti korábbi DSS (Decision Support System) döntés-támogató 

modellünk (Harazin & Horváth, 2016), mely reprezentálja, hogy a szervezet-specifikus és 

környezeti teljesítményértékelés, illetve környezeti vezetői számvitel útmutatásával generált 

indikátorok a közszféra – jelen estben az önkormányzatok – környezeti – fenntarthatósági – 

tevékenységéről is átfogó képet tudnak nyújtani (Harazin & Horváth, 2016).15 A 

fenntarthatóság dimenzióival kapcsolatban kialakított indikátorok tehát széles körben 

alkalmazhatók fenntarthatósággal kapcsolatba hozható döntések támogatására, a stratégia 

megvalósításának nyomon követésére. Mindezt erősíti, ha egy indikátorkészletben lehetőség 

adódik a specifikus, az értékelésbe opcionálisan bevonható indikátorok használatára is. A 

DSS modell (Harazin & Horváth, 2016) jelenléte (tulajdonságai) megerősíti az ISPE modell 

kialakított tulajdonságait. 

 

Az ISPE modell felépítése tehát a fentebb hivatkozott Bukodi-féle lépéssorozatot 

követi, illetve a már bemutatott és hivatkozott, korábbi munkánkban (Harazin & Kósi, 2011d) 

megjelenő integrált értékelési modellt veszi alapul. A koncepcionális modell alkalmazása öt 

lépésben jelenik meg: (1) azonosítás, (2) integrálás, (3) stratégiaalkotás, (4) indikátorok 

meghatározása, (5) visszacsatolás. A lépések definiálása szoros kapcsolatot mutat az 

intellektuális tőke, humán erőforrás és szervezeti tanulás egy korábbi publikációnkban 

(Harazin & Pádár, 2014) megjelenő integrált értékelési (IEL) modelljével. 

 

Az ISPE modell kialakítását az integrált értékelési modell mintájára (Harazin & Kósi, 

2011d) és működését az IEL modell (Harazin & Pádár, 2014) mintájára a 3. ábra mutatja. A 

modell működési sémáját, az egyes lépéseket ábrán szemléltetve a 11. függelékben 

részletezem. 

Lentebb, a 3. ábrát követően magyarázom a koncepcionális modell alkalmazásának 

lépéseit, azaz az (1) azonosítás, (2) integrálás, (3) stratégiaalkotás, (4) indikátorok 

meghatározása, (5) visszacsatolás jellemző tulajdonságait. 

                                                           
15 A verifikáció során (6. fejezet) számos, a közszférában tevékenykedő intézmény fenntarthatósági, környezeti 
jelentését is vizsgálom, mely így verifikálja a non-profit szféra kapcsolatát a fenntarthatósági teljesítmény 
értékelésével, az ISPE modellel. 
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2. ábra. A teljesítményértékelési alapvetések beépülése az ISPE modellbe, illetve az ISPE modell felépítése 

Forrás: saját munka16  

 

                                                           
16

 Az általam megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetések integrálásával, illetve a szakirodalomból 
(Bukodi, 2001, pp. 21-36 hivatkozza Havasi, 2007) megismert lépések követésével kialakított modell. 
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3. ábra. Az ISPE modell működési sémája 

Forrás: Saját munka az integrált értékelési modell In: (Harazin & Kósi, 2011d) és az IEL modell In: (Harazin & Pádár, 2014) logikája alapján 
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1. AZONOSÍTÁS 

Az ISPE modell alkalmazása során elsőként figyelembe kell venni, hogy melyik 

szervezetnél, melyik fenntarthatósági dimenzió és aspektus értelmezhető, azaz melyik 

releváns, hiszen ezek értékelésére kell lehetőséget teremteni. Ennél a lépésnél fontos 

megjegyezni, hogy a modell tartalmaz állandó, fix kategóriákat, melyeket minden 

szervezetnek figyelembe kell vennie (kötelezően azonosítandó legalább egy kategória ezen 

dimenziókon és aspektuson belül) és úgynevezett specifikus, opcionálisan a 

teljesítményértékelésbe integrálható kategóriák is megjelennek (ezek úgynevezett jellemző 

szempontok, melyek azonosítása lehetséges, szervezet-specifikus). Mivel a 

teljesítményértékelés integrált és fenntarthatósági megközelítéséről van szó, ezért a fix, 

minden szervezetre vonatkozó kategóriák nem csak a gazdasági teljesítmény értékelését 

biztosítják, hanem az intellektuális tőke és a fenntarthatóság környezeti és társadalmi 

dimenziójának értékelése is helyet kap (Mindez az NFFS negyedik fenntarthatósági 

dimenziójával kapcsolatban megfogalmazott gondolatomat is támogatja). 

Tehát első lépés annak azonosítása, hogy a fenntarthatósági teljesítmény, az integrált 

szemlélet közül mely dimenziók és aspektusok jelennek meg a szervezet esetében a 

következők közül: Környezeti dimenzió; Társadalmi dimenzió; Gazdasági dimenzió; 

Intellektuális tőke aspektusa; Innovációs aspektus (Környezeti innováció + Társadalmi 

innováció) 

EGYSZERŰSÍTÉSI LEHETŐSÉG 

Figyelembe kell venni, hogy a modell alapkoncepcióját tekintve a fenntarthatóság 

dimenziói és az intellektuális tőke aspektusa kötelezően figyelembeveendő, fix kategóriák – 

azonban lehetséges annyi könnyítéssel élni, hogy ezen dimenziókon és aspektuson belül ki 

lehet térni pusztán csak a jellemző szempontok, illetve indikátorkategóriák – 

figyelembevételére.17 

2. INTEGRÁLÁS 

Második lépésként jelenik meg az integráció, melynek kettős jelentése van: (1) a 

szervezetek integrálják a fenntarthatósági teljesítményük értékelésébe a jellemző aspektusokat 

– mely lépés már az azonosításon keresztül realizálódik –, azonban ezen túlmenően (2) az 

azonosított dimenziók és aspektusok közötti kapcsolódási pontokat, lehetséges integrációkat 

is azonosítja a szervezet, melyben segítséget ad a szempontok, illetve a lehetséges 

                                                           
17Az egyszerűsítési lehetőséget támasztja alá korábbi publikációnkban (Harazin & Horváth, 2016) megjelenő 
döntéstámogatási modellünk is (Decision Support System), ahol szintén nagy hangsúlyt kapott a szervezet-
specifikus, tevékenységet jellemző indikátorok kiválasztásának lehetősége. 
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indikátorkategóriák jelentésének ismerete. Habár a modellben elméleti szinten definiált 

integrációk jelennek meg, az azonosítást követően ennél a lépésnél is szervezet-specifikusan 

jelennek meg a lehetséges integrációk. 

Fontos megjegyezni, hogy a modell kialakítása során célom volt olyan szempontok és 

indikátorkategóriák megállapítása, melyek nem duplumként jelennek meg. Mindezeket 

figyelembe véve feltehető a kérdés, hogy akkor miért is van szükség az integrációra? A válasz 

az értékelés alapját adó információk „hol-létében” rejlik. A modell segítséget nyújt abban, 

hogy a korábban már például az intellektuális tőke értékelésére használt indikátorok például a 

társadalmi aspektus értékelése során felhasználhatók legyenek. A lehetséges integrációk tehát 

azt mutatják meg, hogy hogyan lehetséges korszerűséget vinni és egyben felhasználni már 

rendelkezésre álló információkat a fenntarthatóság értékelése érdekében. Mindez elősegíti, 

hogy a szervezet számára ne teljesen újdonságot, esetleges plusz terhet jelentsen a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítmény értékelése. 

3. STRATÉGIAALKOTÁS 

Harmadik lépésként jelenik meg az azonosított és potenciálisan integrált 

aspektusokkal, szempontokkal kapcsolatos szervezeti célkitűzések és programok 

meghatározása, azaz a szervezet számára egy stratégia felállítása, hogy a fenntarthatósági 

teljesítmény fejlesztése érdekében milyen lépések megtétele szükséges. 

4. INDIKÁTOROK DEFINIÁLÁSA 

Negyedik lépés az aspektusok, szempontok és relációjukkal kapcsolatos célok 

mérésére szolgáló indikátorok meghatározása, mérése, értékelése, nyomon követése, melyhez 

az ISPE modell szempontjai, azaz indikátorkategóriái adnak majd segítséget. Az 

indikátorkategóriákra önmagukban és integráltan is lehetséges tekinteni (az 1. és a 2. lépés 

függvényében), továbbá tartozhat hozzájuk egy, de akár több indikátor is – mindez szervezet-

specifikusan alakítható ki. 

5. VISSZACSATOLÁS 

Utolsó, ötödik lépésként szükség van a folyamatos visszacsatolásra, mely az 

indikátorok értékeinek folyamatos nyomon követését és az arra vonatkozó szervezeti 

reakciókat jelenti – mely reakció akár az azonosítás lépésének felülvizsgálatát és újabb 

elvégezését is jelentheti. 
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5.3 Az ISPE modell szempontjai és indikátorkategóriái 

A fenntarthatósági teljesítményhez kapcsolódóan az előző fejezetben bemutattam az 

ISPE koncepcionális modellt és annak működési sémáját. A modell tehát a fenntarthatóság 

három dimenzióiból indul ki, illetve olyan aspektusok integrálását tartja szükségesnek, 

melyek a fenntarthatóság felé való átmenetben segíthetik a gazdálkodó szervezetet. A modell 

működésében, az értékelés lefolytatásában fontos szerepet kapott a dimenziók és az 

aspektusok „lebontása”/értelmezése, így hoztam létre elméleti síkon a dimenziók és 

aspektusok részeként az értékelési szempontokat és a lehetséges indikátorkategóriákat. Jelen 

fejezetben célom, hogy javaslatot tegyek arra vonatkozólag, hogy az egyes dimenziókhoz és 

aspektusokhoz milyen konkrét értékelési szempontok és indikátorkategóriák tartozhatnak. 

Mindezekhez a kapcsolódó, előző fejezetekben szakirodalmi kutatással feltárt jellemzőket, 

illetve a megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetéseket vettem figyelembe. Az 

értékelési szempontok és az indikátorkategóriák kialakításánál minden esetben célom volt, 

hogy a legjobban értelmezhető kategóriát definiáljam. Lentebb mutatom be az egyes 

dimenziókhoz és aspektusokhoz kapcsolódó értékelési szempontokat és indikátorkategóriákat, 

illetve ezeket összegzem a 11. függelékben. 

A FENNTARTHATÓSÁG KÖRNYEZETI DIMENZIÓJA 

A környezeti dimenzióval kapcsolatos teljesítményértékelési alapvetések 

felhasználásával az a következtetés vonható le, hogy az anyag- és energiaáramokra, az input 

és output oldali környezeti tényezőkre és hatásokra, illetve a környezeti teljesítmény 

folyamatos fejlesztésének nyomon követésére szükséges a hangsúlyt helyezni. 

Azonban, amennyiben az összes alapvetést tekintjük, látható, hogy ezekhez hasonló – 

bár másként megfogalmazott – alapvetések jelennek meg a makrogazdasági értékelőkészletek 

vizsgálatából levont következtetésként. Megjelenik az erőforrásmenedzsment, az 

energiahatékonyság, a fenntartható termelés – ezek mind összefüggnek az anyag- és 

energiaáramokkal, környezeti hatásokkal. Éppen ezért az ISPE modellben, a duplikáció 

elkerülése végett a környezeti dimenzió értékelési szempontjai és indikátorkategóriái a 

környezeti teljesítményértékelés alapvetéseit és a makrogazdasági értékelő készletek 

alapvetéseit jelenítik meg egyszerre. 

Az ISPE modellben tehát a következő értékelési szempontok és indikátorkategóriák 

jelennek meg. 
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A környezeti dimenzió értékelhető olyan indikátorokkal, melyek  

- az erőforrásfelhasználással és annak menedzsmentjével kapcsolatosak, azaz indikátorok, 

- melyek az anyag- és energiaáramokat jellemzik; 

- különös figyelmet fordítanak a természeti erőforrásfelhazsnálásra, mégpedig a 

klímaváltozással összefüggő kérdésekre; 

- megmutatják a menedzsment elkötelezettségét a természeti erőforrások 

használatával kapcsolatban. 

- Illetve értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a környezeti hatások menedzsmentjéhez 

kapcsolódnak, azaz 

- az input-output oldali környezeti tényezőket és hatásokat reprezentálják; 

- jellemzik a környezeti teljesítmény folyamatos javításának lépéseinek – benne 

a klímaváltozással összefüggő adaptáció és mitigáció – kiadásait, költségeit, 

ráfordításait és bevételeit, hozamait; 

- megjelenítik a fenntartható beszerzést. 

A FENNTARTHATÓSÁG TÁRSADALMI DIMENZIÓJA 

A társadalmi dimenzió esetében is, a szempontok és az indikátorkategóriák 

meghatározásánál, figyelembe vettem a megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetéseket. 

Így az ISPE modellben értékelési szempontként definiálom a (1) szervezeti vezetést, (2) a 

tisztességes működési gyakorlatokat, (3) a munkaügyi gyakorlatot, és (4) a környezetet; 

továbbá a lentebb látható lehetséges indikátorkategóriákat határozom meg. 

- A szervezeti vezetés értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a következő kategóriákba 

tartoznak: 

- A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a külső és a belső érdekeltek 

esetében –, figyelembe véve, hogy ez milyen menedzsment módszer, eljárás 

alkalmazását jelenti 

- Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – (1) társadalom és (2) helyi 

lakosok esetén 

- A tisztességes működési gyakorlatok értékelhetők olyan indikátorokkal, melyek a 

következő kategóriákba tartoznak: 

- Üzleti kapcsolatok milyensége – (1) tisztességes üzleti kapcsolat a 

partnerekkel, (2) a fogyasztókkal, és a (3) a hatósággal 
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- A munkaügyi gyakorlat értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a következő 

kategóriákba tartoznak: 

- Belső érintettek (munkavállalók) iránti felelősségvállalás (CSR) 

- Felelős munkaügyi gyakorlatok 

- Alkalmazottak „boldogsága” 

- A társadalmi dimenzión belül a környezet értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a 

következő kategóriákba tartoznak: 

- (Természeti) környezet iránti felelősség megjelenése a szervezeti 

magatartásban 

- Felelős viselkedés, a környezeti hatások megelőzésére, csökkentésére tett 

intézkedések 

- Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi felelősség eleme 

AZ INTELLEKTUÁLIS T ŐKE ASPEKTUSA 

Kutatásom fontos következtetése, hogy az intellektuális tőke értékelése része a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelésnek, a fenntarthatóság 

gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziója mellett. A teljesítményértékelési alapvetésként 

megfogalmazottak alapján a következőkben mutatom be, hogy milyen értékelési 

szempontokat és hozzájuk tartozó indikátorkategóriákat érdemes definiálni a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelés során. Fontos megjegyezni, hogy az 

intellektuális tőke értékelésénél hangsúlyos szerepet kap, így alapvetésként is 

megfogalmazásra kerül a pénzügyi nézőpont megjelenítése az értékelésben. Azonban mivel az 

ISPE modellben feltételeztük a gazdasági dimenzió jelenlétét, ezáltal a hagyományos 

értelemben vett gazdasági mutatószámok értékelésbe történő bevonását, így a modellbe nem 

építek be külön értékelő szempontot a pénzügyi nézőpontnak és indikátorkategóriáinak. 

- A külső kapcsolat területén – a vevőkkel és a partnerekkel való kapcsolat esetén 

- A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vevői igények ismerete és kielégítése 

- Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – 

Versenytársak esetén 

- Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége - 

Civilek, civil szervezetek esetén 

- A belső szerkezettel (folyamatok) kapcsolatban – a szervezeti kultúra, vezetés; az imázs, 

infrastruktúra és a strukturális tőke esetén 

- A szervezeti kultúra jellemzői, értékelése, a vezető tulajdonságai, strukturális tőke 
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- A szervezet társadalmi megítélése, imázsa 

- A szervezet infrastrukturális ellátottsága (ICT) 

- Az emberi erőforrással kapcsolatban – a tudástőke (szaktudás, szakmai tapasztalat) és a 

humán tőke esetén 

- Tudástőke 

- Humán tőke 

- A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felelősségvállalással foglalkozók 

száma, szakképesítése és végzettsége 

- A tanulás, fejlődés, megújulás területén: 

- Fejlődési lehetőségek 

- Tanulási lehetőségek a szervezetnél 

- Megújulási lehetőségek 

AZ INNOVÁCIÓ ASPEKTUSA 

Szintén a teljesítményértékelési alapvetések között találjuk meg, hogy az innováció – 

kapcsolódóan a környezeti- és társadalmi innováció – integrált értékelése során hangsúlyos 

területek a következők: az emberi erőforrás; a külső, a technológiai környezetet figyelembe 

vevő kapcsolatokat jellemző tulajdonság; a finanszírozás; az együttműködést takaró partneri 

kapcsolatok és az érintetteknek okozott hatások. Mindezek úgy gondolom, hogy az ISPE 

modell értékelési szempontjaiként értelmezhetők, illetve további indikátorkategóriák 

azonosíthatók. 

- Az emberi erőforrás értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a következő kategóriákba 

tartoznak: 

- K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége 

- Képzési programok, innovációra kész fejlődési lehetőségek biztosítása a 

munkavállalóknak 

- Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehetősége a szervezetnél 

- A technológiai környezetet figyelembe vevő kapcsolatok értékelhetők olyan 

indikátorokkal, melyek a következő kategóriákba tartoznak: 

- Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – elérhető legjobb 

technológia (BAT) irányába 

- Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – tisztább termelés (CP) 

irányába 

- Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – K+F+I irányába 
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- A finanszírozás értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a következő kategóriákba 

tartoznak: 

- K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai 

- A legjobb elérhető technológia (BAT) kiadásai, költségei, ráfordításai, és 

bevételei, hozamai 

- A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai 

- Partneri kapcsolatok (együttműködés) értékelhetők olyan indikátorokkal, melyek a 

következő kategóriákba tartoznak: 

- K+F+I együttműködések tárgya, típusa, száma 

- K+F+I együttműködések időtartama 

- K+F+I együttműködések volumene 

- Érintetteknek okozott hatás értékelhető olyan indikátorokkal, melyek a következő 

kategóriákba tartoznak: 

- A szervezet innovációs tevékenységének környezeti hatása (meghatározása a 

környezeti tényezőkön és hatásokon keresztül) 

- A szervezet innovációs tevékenységének társadalmi hatása (vevőkre, helyi 

lakosokra, együttműködésekre) 

- A szervezet innovációs tevékenységének gazdasági hatása 
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6 Az ISPE koncepcionális modell a gyakorlatban 

A fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelés eszközeként 

alakítottam ki koncepcionális modellemet. A modell a korszerű teljesítményértékelés 

jellemzőinek integrálásával a fenntarthatóság dimenzióinak – újabb aspektusokat is 

megjelenítő – integrált figyelembe vételére helyezi a hangsúlyt. Modellalkotásom célja egy 

értékelési logika bemutatása volt, mely logika konkrét indikátorkategóriák meghatározásáig 

terjedt ki. 

Jelen fejezetben a gyakorlati alkalmazás elősegítése érdekében további lépéseket teszek. A 

modellt összevetem a GRI jelentéstételi keretrendszerrel, illetve az abban meghatározott 

indikátorokkal. Ez az elemzés kettős célt szolgál: 

(1) Egyrészt cél a modell verifikációja, vagyis vizsgálni azt, hogy elméleti modellem 

tartalma milyen kapcsolatot mutat egy igen gyakorlati és széles körben ismert 

fenntarthatósági értékelő keretrendszerrel; 

(2) Másrészt cél konkrét, a modellben alkalmazható – példa szintű – indikátorokra is 

javaslatot tenni, melyhez szintén segítséget nyújthat a GRI rendszere.  

A fejezetben további verifikációs tevékenységet is összegzek: rögzítem pilot primer 

kutatásom, illetve környezeti jelentések vizsgálatával foglalkozó kutatásaim eredményeit is. 
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6.1 Az ISPE modell és a GRI kapcsolata 

A fenntarthatósági értékelések egyik legismertebb példáját, gyakorlati megvalósulását 

már a dolgozat 2. fejezetében említettem. A GRI (Global Reporting Initiative, Globális 

Jelentéstételi Kezdeményezés) szabványok célja, hogy mind az üzleti, mind a kormányzati 

szféra, illetve további szervezetek számára segítséget nyújsanak a fenntarthatósághoz 

kapcsolódó hatásaik megértésében és kommunikálásában. A világ 250 legnagyobb 

vállalatának 92%-a készít jelentést a fenntarthatsóági teljesítményéről, melyek közül 74% a 

GRI iránymutatását használja. 23000 GRI jelentést tartanak számon az adatbázisban, de ez a 

szám folyamatosan növekszik, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen jellegű 

információk iránt. A GRI úttörőnek számított a 90-es évek végén a fenntarthatósági jelentések 

területén, jelenleg pedig több mint 90 országban jelen vannak és a fenntarthatósági jelentések 

területén a világon a legszélesebb körben alkalmazott útmutatássá nőtte ki magát. (GRI, 

2015)18 Hogy ne csak külföldi példákat láthassunk a GRI használatával kapcsolatban, 

érdemes a GRI hivatalos magyar adatpartnerének, a Denkstatt Hungary Kft.-nek statisztikáit 

is alapul venni. Habár a Denkstatt statisztikák bővebb értelemben foglalkoznak a 

jelentéstétellel, a GRI-re vonatkozólag is találunk hazai adatokat. A 2012-es jelentés alapján 

elmondható, hogy azok a szervezetek, akik nem pénzügyi jelentést készítettek, az esetek 

többségében leginkább a GRI útmutatását használták. (Denkstatt Hungary Kft., 2014) 

Amennyiben a sustainability.hu adatbázisában (Denkstatt Adatbázis, n.d.) keresünk a nem 

piaci jelentést készítő cégek adatai között, látható, hogy 2015-ös dátummal 38 szervezet (18 

db hitelesített jelentés), míg 2016-os dátummal 14 szervezet (ebből 6 db hitelesített jelentés) 

készített ilyen jellegű jelentést. Az adatbázis segítségével meghatározható, hogy 2015-ben 

ezen jelentések 63%-a, míg 2016-ban 43%-a nem hozható kapcsolatba a GRI-vel. A 

jelentések típusáról, GRI-vel való kapcsolat megoszlásáról a 12. függelékben szereplő 

elemzés és diagramok nyújtanak bővebb szemléltetést. 

A GRI széles körben ismert és alkalmazott keretrendszerként úgy gondolom, hogy 

kutatásom verifikációjában több szempontból is alapul szolgálhat: 

• A GRI fejlődéstörténete (12. függelék) bizonyíték, hogy miért érdemes a GRI-t alapul 

venni a verifikációban, de egyben a fejlődéstörténet ismerete az ISPE modell 

verifikációjában is segít. 

                                                           
18

 A 2. fejezetben a GRI által kért hivatkozás is megtalálható. 
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• A GRI tartalma, mivel gyakorlati igényeket elégít ki, szakértői tapasztalatokon 

alapszik és folyamatos fejlesztést tükröz, ezért alkalmas lehet az ISPE szempontokkal 

történő egybevetésre. 

• A GRI-ben megjelenő indikátorok segítségével értelmezhetők az ISPE 

indikátorkategóriái.19 

A következő alfejezetekben tehát munkám GRI alapú verifikációját mutatom be, 

azonban kitekintésként vizsgálom a nem GRI jelentések és az ISPE modell kapcsolatát is.20  

Fontos megjegyezni, hogy 2014 tavaszán az ISPE modell tartalmára vonatkozólag 

kétféle verifikációt végeztem el: mélyinterjús primer kutatás t készítettem, továbbá korábbi 

környezeti jelentéseket vizsgáltam meg (1-3. mellékletek). Ez a két kutatás, mivel nem 

reprezentatívak, így pilot kutatásként értelmezhetők, és azt reprezentálják, hogy az ISPE 

szempontjai és indikátorkategóriái tesztelhetők a gyakorlatban. Így van létjogosultsága a 

következő alfejezetekben elvégzett elemzéseknek, verifikációnak. 

6.1.1 Az ISPE modell verifikálása a GRI segítségével (következtetések) 

Jelen alfejezetben a GRI-vel történő verifikáció eredményeit, következtetéseit 

mutatom be, az elemzéshez használt információk és az elemzés eredményei bővebben a 12. 

függelékben találhatók. 

A GRI fejl ődéstörténete (GRI, 2015) jól reprezentálja a folyamatos fejlődést, mely a 

gyakorlat részére teremt fejlődési lehetőséget. A GRI egy többszempontú keretrendszer, mely 

egyre inkább mélyebb és átfogóbb útmutatást ad arról, hogy milyen alkategóriák, témák 

vizsgálatára van szükség, ha a vállalati fenntarthatóság jelentéséről esik szó. Nem ragad le 

pusztán a környezeti szempontoknál, hanem mélyrehatóan vizsgálja a társadalmi dimenzióval 

kapcsolatos témákat is; továbbá figyelembe veszi a témában történő változásokat is (lásd ISO 

26000-es, vagy CDP publikációk). Szem előtt tartja a specifikus jegyeket és szektoronként 

eltérő megoldásokat kínál, továbbá törekszik az átláthatóságra. A GRI alkalmazása szerte a 

világon megjelenik, mely jól reprezentálja a gyakorlat igényét a fenntarthatóság értékelése (és 

kommunikálása) iránt. Mindezek a tulajdonságok, így a GRI fejlődéstörténetének ismerete 

bizonyíték arra vonatkozólag, hogy munkámban, az ISPE modell verifikációjához alapul 

szolgálhat a GRI rendszere. Egyben úgy gondolom, hogy már maga a GRI fejlődési útja és a 

                                                           
19 Habár a GRI útmutatója nyilvános környezeti jelentések készítését támogatja, integrált szemlélete miatt 
alkalmas – alapvetően „belső használatú” – teljesítményértékelő modellem verifikálására. 
20

 Munkám során a GRI-t egy általam teljes mértékben elfogadott, rögzített alapként tekintem; teljes mértékben 
elfogadom a GRI közzétételi kategóriákat, indikátorokat és azokat nem áll szándékomban – még javaslat szintjén 
sem – fejleszteni, módosítani. A GRI segítséget nyújt az ISPE modell értékelésében és a következtetés levonása 
csak az ISPE modell értékelését szolgálja, csak az ISPE modellre vonatkozik. 
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főbb jellemzői is alátámasztják, így verifikálják ISPE modellem – és benne a többszempontú, 

integrált értékelést, az áttekinthetőséget, a specifikus tulajdonságok hangsúlyos helyzetét – 

szükségességét. 

Munkámban szükségesnek tartottam a modellem gyakorlati alkalmazhatóságának 

lehetőségét vizsgálni. Úgy gondolom, hogy az ISPE modell kategóriáinak és a GRI által 

javasolt közzétételi kategóriáknak az összevetése megfelelő eredményt adhat és 

következtetések vonhatók le az ISPE alkalmazhatóságával kapcsolatban. Fontos megjegyezni, 

hogy habár a GRI rendszer szekunder ismeretének birtokában alkottam meg modellemet, a 

modell kialakítása során nem támaszkodtam a GRI adta konkrétumokra, így lehetséges a GRI-

t jelen esetben az összehasonlítás, a verifikáció alapjának venni. 

Amennyiben a G3 és G4 útmutatókat tekintjük, következtetések vonhatók le a GRI 

protokolokban megjelenő indikátorok és az ISPE indikátorkategóriák összevetéséből. Közel 

közvetlen kapcsolat állítható fel az ISPE környezeti dimenzió indikátorkategóriái és a 

környezeti protokoll indikátorai között. Közvetettebb a kapcsolat az ISPE társadalmi 

dimenziójának esetében, hiszen a társadalmi protokollban a külső kapcsolatok jelennek meg, 

így a társadalmi aspektus civilekkel, üzleti felekkel, törvényhozással kapcsolatos szempontjai; 

továbbá az intellektuális tőke aspektusának külső kapcsolatokat vizsgáló szempontjai 

fedhetők le. A társadalmi dimenzióhoz tartozó tisztességes működési gyakorlatok is a 

társadalmi protokollon belül realizálódnak, továbbá az emberi jogok protokollon keresztül. 

Közvetett a kapcsolat a tisztább termelés, BAT és K+F+I iránti nyitottság, továbbá a 

fenntartható termelés szempontjai és a környezeti protokoll termékekkel kapcsolatos 

kategóriái között. A termékfelelősség protokoll kapcsolatba hozható a vevőkkel kapcsolatos 

szempontokkal, azonban nagyon gyenge a kapcsolódás az innovációs aspektussal, 

szempontokkal. A kapcsolat hiánya fedezhető fel a belső érintettekkel, munkavállalókkal 

kapcsolatos szempontok és a GRI protokollok, indikátorok között; illetve az innovációs 

szempontok legtöbbjével kapcsolatban. Természetesen számos helyen mutat alapos 

részletezést a GRI, ami az ISPE szempontok között csak közvetve található meg (például 

biodiverzitás). 

Hogy a verifikáció aktualizált legyen, a 2016-ban megjelenő GRI dokumentumokban 

(GRI, 2016) foglaltakkal is összevethető az ISPE modell. A GRI 2016-os szabványaiból a 

"Disclusore"-ként – "Közzététel" – meghatározott kategóriákat veszem alapul, ezekhez 

vizsonyítom az ISPE modell szempontjait és indikátorkategóriáit. Az összevetésben azt 

vizsgálom, hogy az adott ISPE kategória melyik GRI kategóriával hozható kapcsolatba és ez a 

kapcsolat milyen mértékű. A GRI pontosabb, konkrétabb kategóriákat, azaz indikátrokat 
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határoz meg, az ISPE kategóriái pedig tágabb értelemben tekinthetők, így a kapcsolatuk 

„milyenségének” mértéket az határozza meg, hogy mennyire szükséges az ISPE kategóriát 

tovább pontosítani, átalakítani, ha meg szeretnénk feleltetni a GRI kategóriának. Az értkelés 

eredményei a 12. függelékben láthatók. 

Látható, hogy a legerősebb a kapcsolat a GRI környezeti dimenzió és ISPE környezeti 

dimenzió között. A legtöbb esetben ez a kapcsolat „közel mefeleltethető” értékelést kap, 

vagyis egyáltalán nem, vagy alig szükséges az ISPE kategóriát tovább pontosítani ahhoz, 

hogy lefedje a GRI kategóriát. Természetesen itt a környezeti dimenzió esetén is vannak 

olyan kapcsolatok, melyeket az „átvitt értelmű megfeleltetéssel” lehet jellemezni, azaz 

jelentős átalakítás révén értelmezhető az ISPE kategória a GRI-nek megfelelően. 

A gazdasági és a társadalmi diminezió esetében már nem látható ilyen erőteljes 

kapcsolódás. Habár számos GRI kategóriának megfelelő ISPE kategóriát találhatunk, a 

kapcsolat mértéke legingább az „átvitt értelmű megfeleltetés” kategóriába esik. Érdemes 

kiemelni, hogy habár csak ezen szintű kapcsolat tételezhető fel, de látható, hogy az ISPE 

modellben intellektuális tőke aspektusaként definiált indikátorkategóriák is kapcsolatba 

hozhatók a GRI-vel. Mind a gazdasági, mind a társadalmi GRI kategóriák átvitt értelemben 

kapcsolatba hozhatók az intellektuális tőke indikátorkategóriáival. Nem ilyen pozitív a 

helyzet, amennyiben az ISPE modell innováció aspektusa alatt lévő indikátorkategóriákat 

tekintjük. 

6.1.2 Példaindikátorok az ISPE modellben 

Munkám során modellem megalkotásával cél volt egy értékelési logika definiálása. A 

gyakorlati alkalmazás elősegítése érdekében azonban elengedhetetlen, hogy konkrét, a 

modellben alkalmazható – példa szintű – indikátorokra is javaslatot tegyek. Mindez elősegíti a 

modell gyakorlati alkalmazását, azonban mivel példaként említem őket, a modell szervezet-

specifikus tulajdonsága megmarad. A példaindikátorok a 13. függelékben találhatók. 

Munkámban saját magam fogalmaztam meg példaindikátorokat, illetve, a GRI 

keretrendszert is alapul vettem. A GRI használata a példaindikátorok meghatározásához 

megerősíti az ISPE modell létjogosultságát, gyakorlati alkalmazhatóságát. Meg kell jegyezni 

azonban, hogy nem minden esetben tudtam a GRI segítségével az ISPE modell 

indikátorkategóriái alá indikátort helyezni. 

Az ISPE modell intellektuális tőke aspektusának értékelése során alkalmazható 

indikátorokkal kapcsolatban Sveiby (2001) munkája adhat megfelelő alapot. A szerző 

munkájában példaindikátorokat hoz, a kompetencia, a belső szerkezet és a külső szerkezet 
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értékelésével kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a munkájában szereplő indikátorok példák, 

melyek nem biztos, hogy minden szervezetnél, minden körülmények között helytállók 

lehetnek. Úgy gondolom, hogy Sveiby példái helytállók lehetnek az ISPE modell esetében is, 

így soroltam be őket (Sveiby példáinak nagy részét) az egyes indikátorkategóriákhoz, hogy 

iránymutatást adjanak.21 

6.2 Nem GRI jelentések és az ISPE modell 

Az ISPE modell és a GRI keretrendszer kapcsolata mellett szükségesnek tartom olyan 

jelentések vizsgálatát is, melyek nem a GRI rendszerét követik. Mindez fontos, hiszen a 

gyakorlatban ilyen jelentésekkel is találkozhatunk. A KPMG felmérése kimutatta, hogy a 

világ vezető nagyvállalatinak 90%-a tesz valamilyen módon jelentést a fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos teljesítményének tényezőiről. Megjegyzik, hogy nincs egységes 

vezérfonal a jelentéseket illetően, így szükségessé válik a közös nevező megállapítása, a 

jelentések összehasonlíthatóságának érdekében. (KPMG kutatását hivatkozza IISD, 2015) 

Hogy a GRI-vel kapcsolatban nem álló jelentések elemzés szempontjából 

magyarázható sokasága álljon rendelkezésre, érdemes alapul venni a korábban már használt 

Denkstatt adatbázist. Az adatbázisban kereshetők a nem-pénzügyi jelentések között az olyan 

jelentések, melyek nem állnak kapcsolatban a GRI-vel. A keresési eredmények alakítása után 

munkámban 20 jelentést tudtam elemezni. Az elemzés úgy gondolom, hogy a kialakított 

mintát jól reprezentálja, azonban messzemenő következtetések nem vonhatók le 20 jelentés 

vizsgálatából. A vizsgált minta létrejöttét, a reprezentativitás igazolását és az elemzést a 14. 

függelékben foglaltam össze. 

Az elemzésből összegző következtetést lehetséges levonni, mely úgy gondolom, hogy 

a reprezentativitás kérdésessége mellett is helytálló lehet. A vizsgált jelentésekben habár nagy 

hangsúlyt kap a fenntarthatóság környezeti dimenziója, megjelenik a társadalmi és a 

gazdasági dimenzió is. Azonban ezek integráltságára már nagyon kevés jelentés tér ki. 

Munkám szempontjából nagyon fontos, hogy a vizsgált jelentések többségében kiemelt 

figyelmet kapnak a munkavállalókkal kapcsolatos adatok, melyek az ISPE modell 

intellektuális tőke aspektusával állnak kapcsolatban. Néhány jelentésben pedig megtalálhatók 

olyan további témakörök, melyek szintén az intellektuális tőkéhez kapcsolódók. Az 

innovációs aspektus hiánya jelenik meg a jelentésekben, mely tehát nem erősíti meg az ISPE 

                                                           
21

 Az elemzéssel nem célom a Sveiby (2001) által kialakított rendszer (növekedés/megújulás, hatékonyság, 
stabilitás kérdései) felülírása. 
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modellben ezen aspektus jelenlétét. Érdemes kiemelni, hogy a vizsgált jelentések között 

találhatók a non-profit, közszféra intézményeinek jelentési is.  

6.3 Következtetések 

Jelen fejezetben célom volt a kialakított ISPE modell gyakorlati alkalmazhatóságának 

vizsgálata, mely egyben a modell verifikálását is jelentette. Mindehhez alapul vettem a széles 

körben alkalmazott GRI keretrendszer által javasolt fenntarthatósági jelentés útmutatását, 

tartalmát. A keretrendszer segítségével vizsgáltam, hogy mennyiben feleltethető meg az ISPE 

modell a GRI-nek, mely elemzés eredményeképpen azt kaptam, hogy habár kapcsolat van 

közöttük, azonban ez a kapcsolat inkább egy átvitt értelmű kapcsolatot takar. Értem ez alatt, 

hogy az ISPE modell indikátorkategóriái igen széles lehetőséget biztosítanak a szervezetnek 

az indikátorok megfogalmazására, míg a GRI közzétételi kategóriái sokkal részletesebbek, 

specifikusabb. Úgy gondolom, hogy mindez azt jelenti, hogy az ISPE modell is helytálló lehet 

a gyakorlatban, hiszen indikátorkategóriái kapcsolatban állnak a gyakorlati szempontból igen 

jól teljesítő GRI-vel. Fontos következtetésnek tartom megemlíteni, hogy az ISPE modellbe 

aspektusként bevont intellektuális tőke jelenlétét is megerősíti a GRI rendszere, hiszen ott a 

társadalmi dimenzió alatt találhatunk olyan közzétételi kategóriákat, melyek az ISPE 

intellektuális tőke aspektusát fedik le. Nem találunk viszont kapcsolatot az ISPE innovációs 

aspektusa és a GRI közzétételi kategóriái között. Mindezen következtetéseket a „nem-GRI” 

jelentések vizsgálata is megerősítette, hiszen látható volt az intellektuális tőkéhez kapcsolódó 

témakörök jelenléte és az innovációs aspektus megjelenésének hiánya. 

Az innovációval való kapcsolat hiánya természetesen felveti a kérdést: mennyiben 

szükséges az innováció aspektusa a fenntarthatósági teljesítmény értékelése során? Azonban 

úgy gondolom, hogy az ISPE modell erre is megadja a választ, hiszen az innováció aspektusa, 

mint szervezet-specifikus aspektus van jelen, azaz nem kötelezően azonosítandó az értékelés 

során. 

Habár csak az intellektuális tőke aspektusának indikátorkategóriához adott példákat 

Sveiby (2001) munkája, úgy gondolom, hogy bizonyítja, hogy az ISPE kategóriák mérhetők, 

értékelhetők a gyakorlatban. Ezt a tényt erősíti, hogy Sveiby munkájának további – pontosan 

a 13., „Az immateriális javak működő mérési rendszerei” című – fejezetét nézzük. A 

fejezetben a szerző a svéd Celemi vállalat 1995-ös példáját hozza, annak 

„Immateriálisvagyon-figyelő” rendszerét (Vállalati éves beszámoló, 1995 hivatkozza Sveiby, 
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2001). A Celemi rendszerében viszontláthatjuk a Sveiby által hozott példaindikátorokat, 

melyeket én is kategorizáltam az ISPE modellnek megfelelően. 

Elemzéseim tehát megerősítik a fenntarthatóság értékelése során a környezeti, 

társadalmi és gazdasági dimenziókon túl a további aspektusok figyelembevételének 

szükségességét. 

Ahogyan a fejezet elején megjegyeztem, (pilot)  primer kutatást  folytattam 2014-ben, 

mellyel jelen munkában azt bizonyítottam, hogy az ISPE modellt lehetséges a gyakorlatban 

tesztelni, verifikálni. A primer kutatás célja volt, hogy gyakorlati szakemberek mondják el 

véleményüket a fenntarthatósági teljesítményértékelés fogalmáról, tényezőiről és az ISPE 

modell szempontjaival kapcsolatban is megalkossák értékítéletüket. Kutatásom során 

mélyinterjús megkérdezést végeztem. A mélyinterjús kutatás lehetőséget teremtett arra, hogy 

a szakemberek bátran, szavakba öntve alkossanak véleményt, azonban nem minden esetben 

volt lehetőség interjús beszélgetés lefolytatására. Azoknak a szervezeteknek, amelyek 

beszélgetésre nem, de egy kérdőív kitöltésére vállalkoztak, szintén lehetőségük nyílt 

véleményüket és értékelésüket megadni. A 2. melléklet mutatja az interjú (és a kérdőív) során 

használt kérdéssort. A kutatás során központi téma volt az ISPE modell értékelési 

szempontjainak és indikátorkategóriáinak értékelése22, azonban a fenntarthatósági 

teljesítmény és annak értékelésével kapcsolatos kérdések is előkerültek. A kutatásban magas 

beosztású szakemberek, illetve környezetvédelmi szakemberek vettek rész, akik gyakorlati 

tapasztalataik, a szervezetre való rálátásuk miatt releváns válaszokat tudtak adni. A kutatás 

céljainak és azok megvalósításának ellenére, a kutatás lefolytatását és az elemzés elvégzését 

követően láthatóvá vált, hogy habár eredményekre jutottam, a válaszadók száma miatt a 

kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, így nem lehet része jelen munkám törzsének. A 

kutatásban résztvevők jellemzőit, illetve a kutatás során adott válaszok elemzését a 3. 

melléklet tartalmazza. Az eredményeket azonban, ha nem is tényként és tézisként 

megfogalmazva, szükségesnek tartom megemlíteni. Ennek érdekében összegző következtetést 

vonok le és ezekre úgy tekintek, mint kezdetleges, pilot eredmények. Így tehát a primer 

kutatás eredményeit figyelembe véve az a következtetés vonható le, hogy a gyakorlatban a 

fenntarthatósági teljesítmény koncepciója a fenntarthatóság három dimenzióján túlmutató 

szemléletet takar. Látható ez, ha (1) a fenntarthatósági teljesítmény aspektusaira adott 

válaszokat tekintjük, hiszen a három dimenzión túl további aspektusok jelennek meg: 

hangsúlyos a humán erőforrás/munkavállalók, a technológia/innováció és a képzések/oktatás 

                                                           
22 A kérdéssor tartalmában az ISPE modell egy korábbi változata jelent meg, amely a jelenlegi változathoz 
képest néhány kategória megnevezését tekintve mutat eltérést. 
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szerepe; illetve ha (2) az ISPE modell szempontjainak vizsgálatát tekintjük, hiszen a 

környezeti teljesítmény mellett társadalmi és az intellektuális tőkéhez kapcsolódó elemek 

jelennek meg hangsúlyosan a válaszokban. A primer kutatás rávilágított arra is, hogy a 

megfelelő indikátorok meghatározásán múlik a fenntarthatósági teljesítmény értékelése. 

Összességében tehát, jelen munkában, a pilot primer kutatásból  felhasználható eredmény: a 

fenntarthatósági teljesítmény értékelése során a környezeti, társadalmi és gazdasági 

dimenziókon túl további aspektusok figyelembevételére is szükséges figyelmet fordítani. 
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7 Az eredmények értékelése, tézisek 

Munkám a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelés témáját öleli 

fel. Munkám elején két részből álló kutatási kérdést fogalmaztam meg. Kutatásom 

középpontjában annak a kérdésnek a megválaszolása állt, hogy milyen megközelítés, illetve 

megoldás támogathatja a fenntarthatóság dimenzióinak teljesítményértékelését úgy, (1) hogy 

a fenntarthatóság versenyelőny-generáló hatása és nem az értékelés többletterhelése jelenjen 

meg a gazdálkodó szervezetnél. Illetve úgy, (2) hogy az értékelés módszertana 

kövesse/figyelembe vegye az általános teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat, 

vagyis a hagyományos értékelési megoldások helyett az integrált, mutatószámrendszeren 

alapuló, a szellemi tőke alapvető fontosságát hirdető értékelést. 

Kutatási kérdésem megválaszolásának érdekében három hipotézist fogalmaztam meg: egy 

gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban értelmezett teljesítményének értékelése 

során (H1) elengedhetetlen az integrált szemlélet megjelenítése; (H2) az értékelés 

tulajdonságai a korszerű teljesítményértékelés jellemzőiből táplálkoznak; (H3) a korszerű 

teljesítményértékelés jellemzőinek integrálásával a fenntarthatóság dimenzióinak – újabb 

aspektusokat is megjelenítő – integrált figyelembe vételére van szükség. 

A hipotézisek igazolására két cél teljesítését tűztem ki. Célom volt, hogy (1) áttekintést adjak 

(„Alapozás”) a fenntarthatóság dimenzióinak mikro gazdasági szintű 

teljesítményértékeléséről, illetve célom volt (2) a fenntarthatósági dimenziók 

teljesítményértékeléséhez használható „eszközök” tárházának fejlesztése, korszerűsítése 

(„Korszerűsítés”). Ez utóbbi egy olyan új teljesítményértékelő eszköz – alapvetően elméleti 

szintű, értékelési logikát bemutató modell – kidolgozásának célját jelentette, mely 

követi/figyelembe veszi az általános teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat, 

továbbá alkalmazása nem jelent többletterhelést a gazdálkodó szervezet működése során. 

Jelen fejezetben elsőként összefoglalom, hogy a célokat hogyan sikerült teljesíteni, azaz mik a 

munka eredményei. Ezt követően bemutatom az eredmények és a hipotézisek kapcsolatát, és 

megfogalmazom téziseimet.  
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7.1 A munka eredményei: a célok teljesítése 

Munkámban, kutatási kérdésemre és hipotéziseimre alapozva kettős célt tűztem ki. 

Célom volt először egy „Alapozást”  végrehajtani, vagyis áttekintést adni a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett mikro gazdasági szintű teljesítményértékelésről. Célom teljesítése 

érdekében szekunder kutatást végeztem, és elemeztem a hazai és nemzetközi 

szakirodalmakat, szabályozási dokumentumokat, szabványokat a környezeti és társadalmi 

dimenzióban végzett teljesítményértékelés, illetve a fenntarthatóság integrált értékelésének 

témáján belül. A szekunder kutatás lehetőséget biztosított ahhoz, hogy átfogó képet adjak a 

fenntarthatóság dimenzióinak értékelésével kapcsolatban, következtetéseket vonjak le az 

értékelés általános tulajdonságait illetően. Munkám ezen része, eredménye hiánypótló, a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett mikro gazdasági szintű teljesítményértékelés elméleti 

összefoglalását tekintve újdonságként értelmezhető. 

 

Munkám második célkitűzése a „Korszerűsítés” volt, azaz annak megválaszolása, 

hogy milyen modell segíti a gazdálkodó szervezeteket a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelésben, úgy, hogy a modell követi/figyelembe veszi az általános 

teljesítményértékelésben bekövetkezett változásokat, továbbá alkalmazása nem jelent 

többletterhelést a gazdálkodó szervezet működése során. A kérdés megválaszolásához, a cél 

teljesítéséhez azonban ismételten szekunder kutatásra volt szükség. Vizsgáltam a korszerű 

teljesítményértékelés ismérveit, melyhez áttekintettem az intellektuális tőke, illetve az 

innováció – kapcsolódóan a környezeti és társadalmi innováció – definíciós kérdéseit, illetve 

értékelésükre vonatkozó szakirodalmakat elemeztem. Munkám ezen része, eredménye szintén 

hiánypótló és az összefoglalást tekintve újdonságként értelmezhető. Habár az intellektuális 

tőke értékelésével kapcsolatban számos összefoglaló jellegű irodalom található, az innováció 

esetében nem találunk olyan szakirodalmat, mely egy helyen kezelné az innováció, környezeti 

és társadalmi innováció definiálását és az értékelésére vonatkozó kérdéseket. 

 

Munkámban a szekunder kutatást követően került sor következtetések 

megfogalmazására, melyeknek a teljesítményértékelési alapvetés elnevezést adtam. Ezek az 

alapvetések azokat a minimumkövetelményeket jelenítik meg, melyek a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett teljesítményértékelés korszerűségéhez szükségesek. 

Teljesítményértékelési alapvetések, így a minimumkövetelmények alatt olyan tulajdonságok 

meghatározását értettem, melyek segítik a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű 
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teljesítményértékelés folyamatát. Az alapvetések munkámban újdonságként jelennek meg, 

szekunder kutatásból és/vagy saját elemzésből levont következtetésként fogalmaztam meg 

őket. 

 

A tényleges „Korszerűsítés”-i cél teljesítéséhez még egy lépés jelent meg munkámban: 

az integrálás alapjait vizsgáltam. Korábban a „Korszerűsítés” érdekében vizsgáltam az 

intellektuális tőke és innováció értékelésével kapcsolatos tulajdonságokat. Ezekkel 

kapcsolatban olyan összefüggések megállapítására jutottam, melyek összekötik az 

intellektuális tőke és innováció értékelését a fenntarthatóság dimenzióinak értékelésével. Így 

adódott az a lehetőség, hogy a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű értékelésbe 

integráljuk az intellektuális tőke és innováció értékelésére vonatkozó ismérveket. Az 

intellektuális tőke tehát kapcsolatba hozható a fenntarthatóság dimenzióival. Elmondható, 

hogy az intellektuális tőke megfelelő menedzsmentje erősítheti a szervezet fenntarthatósági 

törekvéseit (legfőképpen a társadalom és a belső érintettek irányába tett felelős magatartást), 

így fontos a szervezet fenntarthatóság felé való törekvéseiben. Elmondható az is, hogy a 

fenntarthatóság és az intellektuális tőke együttes, integrált megközelítése a gazdálkodó 

szervezeteknek a fenntarthatóságon alapuló sikerét biztosítja. Az intellektuális tőke értékelése 

része (aspektusa) kell, hogy legyen a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű 

teljesítményértékelésnek, a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziója 

mellett. A fenntarthatóság felé való átmenetben szükség van tehát az intellektuális tőke, 

illetve a gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziók azonosítására és értékelésére. 

Mindezek teljesítményértékelése kezelhető integrált módon, köszönhetően ezek hasonló, 

olykor azonos teljesítményértékelési tulajdonságainak. Az innováció, illetve kapcsolódóan a 

környezeti, illetve társadalmi innováció fogalmai is kapcsolatot mutatnak a fenntarthatóság 

dimenzióival, illetve az intellektuális tőke aspektusával, így az értékelésükre rendelkezésre 

álló módszerek inputot jelenthetnek a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű 

teljesítményértékeléshez. Az integrálás összefüggéseinek megállapítása munkámban 

újdonságként jelenik meg, korábbi munkákra is hivatkozva rögzítettem megállapításaimat. 

 

Mindezeket követően teljesítettem munkámban a „Korszerűsítés” célkitűzését, és 

kidolgoztam az új értékelő logikát – mely alapvetően elméleti szintű, értékelési logikát 

bemutató –, azaz a teljesítményértékelési alapvetéseket figyelembe véve kidolgoztam az ISPE 

modellt. A kidolgozás során tehát integráltam a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés alapvető elvárásait és a korszerű teljesítményértékelés ismérveit. A 
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teljesítményértékelési alapvetéseket kétféleképpen vettem figyelembe a modell kidolgozása 

során: voltak alapvetések melyekből kiindulva fogalmaztam meg az ISPE modell 

indikátorkategóriáit; és voltak melyeket az ISPE modell tulajdonságainak meghatározásakor 

vettem figyelembe. Rögzítettem az ISPE modell tulajdonságait és felépítését is, mely a 

modellben megjelenő fenntarthatósági dimenziókat és aspektusokat (intellektuális tőke és 

innováció) értékelési szempontokkal és indikátorkategóriákkal jellemzi. Továbbá a modell 

működési lépéseivel kapcsolatban is javaslatokat fogalmaztam meg. Az ISPE modell 

munkámban újdonságként jelenik meg, elméleti keretet ad a fenntarthatóság dimenzióiban 

végzett mikro gazdasági szintű korszerű teljesítményértékeléshez. 

 

Kidolgozott modellem teljesíti a „Korszerűsítés” céljában megfogalmazottakat. Mivel 

a teljesítményértékelési alapvetéseken keresztül dolgoztam ki a modellt, így a modell olyan 

tulajdonságokat is tartalmaz, melyek az általános teljesítményértékelésben bekövetkezett 

változásoknak köszönhetően alakultak ki. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a modell épít az 

általános érelemben vett teljesítményértékelésre, így a szervezetek számára már ismert és 

alkalmazott tulajdonságokkal ellátott logikát kínál. Alkalmazása tehát nem jelenthet 

többletterhelést a gazdálkodó szervezet működése során. Az integrált rendszer továbbá 

lehetőséget teremt arra, hogy már rendelkezésre álló adatok, teljesítményértékek is 

felhasználásra kerüljenek. Ezt leginkább az intellektuális tőke aspektusa bizonyítja. 

Amennyiben a szervezet már korábban korszerű teljesítményértékelés segítségével követi és 

értékeli eredményességét, úgy a meglévő adatok a fenntarthatóság értékelésével kapcsolatban 

is iránymutatók lehetnek. Mindezt az NFFT Keretstratégiában meghatározott negyedik pillér 

jelenlétének szükségessége is megerősíti. Amennyiben az intellektuális tőkét a negyedik pillér 

mikro gazdasági szintű leképeződésének tekintjük, úgy az intellektuális tőke koncepciójának 

figyelembe vétele egyértelmű segítséget jelenthet, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos 

tevékenységek ne többletterhelésként jelenjenek meg. Már létező koncepciók, a szerevet 

működésében jelenlevő menedzsmentmegoldások felé fordulás megkönnyíti a szervezetek 

fenntarthatóság felé való átmenetét. Javaslatommal célom, hogy útmutatást adjak, hogy a 

szervezetek számára nem többletterhelést jelentve, hogyan azonosítható és értékelhető a 

fenntarthatóság koncepciója. 

 

ISPE modellem logikája megválaszolja kutatási kérdésemet, nevezetesen, hogy milyen 

megközelítés/megoldás támogathatja a fenntarthatóság dimenzióinak teljesítményértékelését 

úgy, hogy ez az értékelés 
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(1) a fenntarthatóság versenyelőny-generáló hatását támogatja, és nem többletterhelést 

jelent a gazdálkodó szervezet működése során; 

illetve mindemellett 

(2) követi/figyelembe veszi az általános teljesítményértékelésben bekövetkezett 

változásokat, vagyis a hagyományos értékelési megoldások helyett az integrált, 

mutatószámrendszeren alapuló, a szellemi tőke alapvető fontosságát hirdető értékelést 

követi/veszi figyelembe? 

 

Munkám, megalkotott szemléletem, modellem vezérfonalat jelenthet a gazdálkodó 

szervezetek részére a fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelésük során. 

Vezérfonalat jelenthet, hiszen (1) felhívja a figyelmet a vizsgálni szükséges aspektusokra, 

illetve az aspektusokat alkotó értékelési szempontokra, illetve arra, hogy milyen 

indikátorkategóriákban érdemes a megfelelő indikátorokat keresni, definiálni. Továbbá (2) 

felhívja a figyelmet arra is, hogy a már alkalmazott teljesítményértékelési eszközök is 

alkalmasak lehetnek a fenntarthatóság mérésére, magával (2.a) a módszertan átvételével, 

és/vagy akár (2.b) az általuk előállított információk felhasználásával. Szemléletemet, 

modellemet, az aspektusok szükségességét és az integrált szemléletet szakirodalmi kutatás 

segítségével támogattam, azonban eredményeimet, de leginkább további aspektusok jelenlétét 

igazolta a gyakorlat is, vagyis a munkában eredményként kezelhető következtetés, hogy a 

gyakorlatban a három dimenzión túl további aspektusok jelennek meg a fenntarthatóság 

értékelésével kapcsolatban, igazolta szemléletemet. 

 

Felmerül azonban a kérdés, hogy munkám a gyakorlat szemszögéből mennyiben jelent 

újdonságot? Munkám újdonsága a gyakorlat és az elmélet összekapcsolásának szándéka. 

Pusztán elméleti kutatást végezve jutottam eredményeimre, melyek egy része a gyakorlati 

szakemberek fejében, a vállalati gyakorlatban is jelen vannak – az elmélet és a gyakorlat 

igazolását azonban rögzíteni szükséges és úgy gondolom, hogy munkám ebben ad újdonságot. 

Munkám címében is jelzett „korszerű” jelző nem csak egy új modell megalkotását (ISPE 

modell) jelenti, hanem a teljesítményértékelés módszertanában bekövetkezett változások 

nyomon követését, a változások koncepcióba foglalását is.  
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7.2 Hipotézisek és tézisek 

Munkám eredményeit figyelembe véve a munka elején megfogalmazott három 

hipotézist (H1, H2, H3) értékelem, továbbá hozzájuk kapcsolódó téziseket (T) fogalmazok 

meg. A téziseket igazoló publikációkat táblázatos formában mutatom be, illetve további 

részletezés a 15. függelékben található. 

 

1. HIPOTÉZIS 

(H1) Egy gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban értelmezett 

teljesítményének értékelése során elengedhetetlen az integrált szemlélet megjelenítése. 

 

A hipotézis elfogadható, mert azt a disszertáció készítés során végzett kutatás igazolta. 

 

A hipotézis tézisként is megfogalmazható. A fenntarthatóság dimenzióra bontva 

ugyanis látható, hogy a környezeti dimenzió értékelése során a környezeti 

teljesítményértékelés folyamata támaszkodik a vállalat általános működése során, illetve a 

környezeti számvitel által generált adatokra. Látható az is hogy a környezeti dimenzió 

megjeleníthető az intellektuális tőke értékelésére alkalmas megoldásokban. A szakirodalom 

bizonyítja a hipotézist, így a környezeti pillérrel kapcsolatban nem kerül megfogalmazásra 

tézis. A társadalmi dimenzió értékeléséhez kapcsolódóan bemutatásra került egy integrált 

szemlélet, mely erősíti a hipotézist, illetve a megfogalmazott tézist. Ezzel kapcsolatban 

azonban további al-tézis is megfogalmazható. 

 

ELSŐ TÉZIS (T1-T1.1) 

T1: Egy gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelésének során megjelenik az integrált szemlélet. 

 

T1.1: Egy gazdálkodó szervezetnek a fenntarthatóság társadalmi dimenziójával 

kapcsolatos teljesítményének értékelése során az integrált szemlélet kiemelkedő 

figyelmet kap; továbbá a társadalmi felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos teljesítmény 

értékelése relevánsabbá tehető adott, a CSR értékelésre alkalmas megoldások 

integrálásával. 
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A tézis megjelenési 
formája 

Publikáció 

Különböző aspektusok 
integrálása a 

fenntarthatóság 
értékelésének érdekében 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy integrált, az 
intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát prezentáló szemléletben, 
modellben. Információs társadalom, (2), 38–57. 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

A tézisben megjelenő 
integrált személet, modell 

Harazin Piroska, Kósi Kálmán: Performance Evaluation of Corporate 
Social Responsibility According to the Logic of ISO 26000 (Guidance on 
Social Responsibility) Standard; Regional and Business Studies 3:(1) pp. 
739-749. (2011a) Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

Továbbá (Harazin & Kósi, 2011d, 2012a, 2012b, 2013c) 
 

 

Mivel a H2 és a H3 szorosan összefüggő hipotézisek, ezért igazolásukat együttesen 

teszem meg. 

 

2. ÉS 3. HIPOTÉZISEK 

(H2) Egy gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban értelmezett 

teljesítményének értékelése során az értékelés tulajdonságai a korszerű 

teljesítményértékelés jellemzőiből táplálkoznak. 

(H3) Egy gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban értelmezett 

teljesítményének értékelése során a korszerű teljesítményértékelés jellemzőinek 

integrálásával a fenntarthatóság dimenzióinak – újabb aspektusokat is megjelenítő – 

integrált figyelembe vételére van szükség. 

 

Mindkét hipotézis bizonyított és elfogadható.  

 

A hipotézisek igazolásához a munkám során megalkotott értékelési logika, az ISPE 

modell nyújt segítséget, mely egy korábban kialakított pilot értékelési modell logikáján 

alapszik. A modell teljesítményértékelési alapvetésekből építkezik, azaz integrálja a 

fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés alapvető elvárásait és a korszerű 

teljesítményértékelés ismérveit. A modell tulajdonságai tükrözik a korszerű 

teljesítményértékelés ismérveit. 

A korszerű ismérveket adó értékelési sajátosságok az intellektuális tőkéhez, illetve az 

innovációhoz kapcsolódnak, melyek a modellben a fenntarthatóság dimenziói mellett újabb 

aspektusként integrálódnak. Munkám eredményei között látjuk az intellektuális tőke és 
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innováció – koncepcionális és teljesítményértékelést is figyelembe vevő – kapcsolatát a 

fenntarthatóság dimenzióival. 

 

 

 

MÁSODIK TÉZIS (T2-T2.1) 

T2: A gazdálkodó szervezetek fenntarthatóság felé való átmenete érdekében a 

fenntarthatósági dimenziók teljesítményértékelésébe – a fenntarthatósági dimenziókon 

túl – újabb aspektusok bevonása, integrálása szükséges, mely aspektusok 

koncepcionálisan és a teljesítményértékelést is tekintve, kapcsolatot mutatnak a 

fenntarthatóság dimenzióival. 

 

T2.1: Ilyen aspektusként lehetséges az intellektuális tőkére, illetve az innovációra 

tekinteni. 

 

A tézis megjelenési formája Publikáció 

A tézis, mint kezdő állítás. A 
tézisben megjelenő 

aspektusok megnevezése, 
ábrán való megjelenése. 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy 
integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. Információs társadalom, (2), 38–
57. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Továbbá (Harazin & Kósi, 2011d, 2012b, 2013b) 
 

 

 

HARMADIK TÉZIS (T3-T3.1-T3.2) 

T3: A fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés során bevont/integrált 

újabb aspektusok teljesítményértékelési jellemzői bemenetet, alapvetéseket jelenthetnek, 

így erősíthetik és átfogóbbá, reprezentatívabbá tehetik a fenntarthatóság dimenzióinak 

korszerű értékelését. 

 

T3.1: Az innováció, kapcsolódóan a környezeti, és társadalmi innováció fogalmai 

kapcsolatot mutatnak a fenntarthatóság dimenzióival és az intellektuális tőke 

koncepciójával is, így az értékelésükre rendelkezésre álló módszerek inputot 

jelenthetnek a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékeléshez. 
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T3.2: A társadalmi innováció és a fenntarthatóság kapcsolatát erősíti, hogy a társadalmi 

innováció értelmezhető a társadalmi felelősségvállalást megvalósító, a folyamatos 

fejlesztést eredményező innovatív lépések sorozataként. 

 

A tézis megjelenési formája Publikáció 
A tézisben megjelenő értékelési 
szemlélet, az újabb aspektusok 
megjelenítése a cikk témája. .A 
tézisben megjelenő kapcsolat 

ábrán szemléltetve 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy 
integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. Információs társadalom, (2), 
38–57. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

A társadalmi innováció és a 
CSR kapcsolatát vizsgáló 

publikáció 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013c). Social Challenges: Social 
Innovation through Social Responsibility. Periodica Polytehnica-
Social and Management Sciences, 21(1), 27–38 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Továbbá (Harazin & Kósi, 2012b, 2013b) 
 

 

 

 

NEGYEDIK TÉZIS (T4-T4.1-T4.2) 

T4: Az integrált teljesítményértékelés módszertana olyan állandó, fix 

indikátorkategóriákat alkalmaz, melyek az intellektuális tőke és a fenntarthatóság 

dimenzióinak értékelésében minden (profitorientált és non-profit) szervezetnél egyaránt 

megjeleníthetők, továbbá tartalmaz specifikus, az értékelésbe opcionálisan bevonható 

indikátorokat is. 

 

T4.1: A fenntarthatóság dimenzióival kapcsolatban kialakított teljesítményindikátorok a 

profitorientált és a non-profit szervezetek fenntarthatósággal kapcsolatba hozható 

döntéseit is támogatják. 

 

T4.2: A specifikus indikátorok jelenléte egy indikátorkészletben biztosítja annak 

lehetőségét, hogy széles körben alkalmazásra kerüljenek a fenntarthatósággal 

kapcsolatos indikátorok a döntések támogatása során. 
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A tézis megjelenési formája Publikáció 
 

A tézis, mint kezdő állítás, illetve 
hivatkozás a pilot modellre és 
tulajdonságaira. Az integrált 

teljesítményértékelés publikációban 
megjelenő tulajdonságai 

(tulajdonságaiból következik) 
alátámasztják a tézist. 

 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok 
egy integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság 
kapcsolatát prezentáló szemléletben, modellben. Információs 
társadalom, (2), 38–57. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

A korábbi publikációban megjelenő 
DSS modell tulajdonságai 

(tulajdonságaiból következik) 
alátámasztják a tézist. A DSS modell 
tulajdonságai megerősítik, támogatják 

az integrált teljesítményértékelés 
módszertanát. 

Harazin, P., & Horváth, G. Á. (2016). A framework for an 
industrial ecological decision support system to foster 
partnerships between businesses and governments for 
sustainable development. Journal of Cleaner Production, 
114, 214–223 Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Továbbá (Harazin & Kósi, 2011d, 2012a, 2012b) 

  



105 
 

8 Irodalomjegyzék 

1. 1995. évi LIII. törvény. (1995). A környezet védelmének általános szabályairól. 

2. Abdullah, D. F., & Sofian, S. (2012). The Relationship between Intellectual Capital 
and Corporate Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40(6), 537–
541. doi:10.1016/j.sbspro.2012.03.227 

3. Adams, C. A., & Frost, G. R. (2008). Integrating sustainability reporting into 
management practices. Accounting Forum, 32(4), 288–302. 
doi:10.1016/j.accfor.2008.05.002 

4. Agudo Valiente, J. M., Garcés Ayerbe, C., & Salvador Figueras, M. (2012). Social 
responsibility practices and evaluation of corporate social performance. Journal of 
Cleaner Production, 35, 25–38. doi:10.1016/j.jclepro.2012.05.002 

5. Allee, V. (2000a). The value evolution. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 17–32. 

6. Allee, V. (2000b). The value evolution: addressing larger implications of an 
intellectual capital and intangibles perspective. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 
17–32. 

7. Arjaliès, D.-L., & Mundy, J. (2013). The use of management control systems to 
manage CSR strategy: A levers of control perspective. Management Accounting 
Research, 24(4), 284–300. doi:10.1016/j.mar.2013.06.003 

8. Arto, I., Genty, A., Rueda-Cantuche, J. M., Villanueva, A., & Andreoni, V. (2012). 
Global Resources Use and Pollution, Volume 1 / Production, Consumption and 
Trade (1995-2008); JRC SCIENTIFIC AND POLICY REPORTS. European 
Commission. 

9. Ash, N., Blanco, H., Brown, C., Gracia, K., Henrichs, T., Lucas, N., … Zurek, M. 
(2010). Ecosystems and Human Well-Being, A manual for Assessment Practitioners. 
Island Press. 

10. Bakacsi, G., & Bokor, A. (2000). Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: KJK 
Kerszöv. 

11. Bakacsi, G., Bokor, A., Császár, C., Gelei, A., Kováts, K., & Takács, S. (2006). 
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Aka. 

12. Baranyi, R. (2008). Criteria Groups in the eco-labelling process system - 
comparative analysis focusd on the Hungarian system. PERIODICA 
POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES, 16(1), 45–54. 

13. Barney, J. B. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained 
Competitive Advantage? The Academy of Management Review, 11(3), 656. 
doi:10.2307/258317 

14. Barney, J. B. (1991a). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. 
(Anonymous, Ed.)Journal of Management, 17(1), 99–120. 
doi:10.1177/014920639101700108 

15. Barney, J. B. (1991b). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. 
(Anonymous, Ed.)Journal of Management, 17(1), 99–120. 
doi:10.1177/014920639101700108 

16. Bartus, G. (2006). A fenntartható fejlıdés rejtélyes fogalmáról. Kommentár, 1(6), 55–
63. 



106 
 

17. Bartus, G. (2008). Piac és környezet (Az ökológiai közgazdaságtan bírálata). Doktori 
értéekezés. BME. Retrieved from 
https://repozitorium.omikk.bme.hu/bitstream/handle/10890/779/ertekezes.pdf?seque
nce=1 

18. Bernhut, S. (2001). Measuring the Value of Intellectual Capital. Ivey Business 
Journal, 65(4), 16–20. 

19. Bititci, U. S., Carrie, A. S., & McDevitt, L. (1997). Integrated performance 
measurement systems: a development guide. International Journal of Operations & 
Production Management, 17(5), 522–534. doi:10.1108/01443579710167230 

20. Bontis, N. (1999). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual 
capital : framing and advancing the state of the field, 18. 

21. Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., & Roos, G. (1999). The knowledge 
toolbox: European Management Journal, 17(4), 391–402. 

22. Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., & Wagner, M. (2013). Sustainable innovation, 
business models and economic performance: an overview. Journal of Cleaner 
Production, 45, 1–8. 

23. Böhringera, C., & Jochem, P. E. P. (2007). Measuring the immeasurable – A survey 
of sustainability indices. Ecological Economics, 63, 1–8. 
doi:10.1016/j.ecolecon.2007.03.008 

24. Brooking, A. (1997). The management of intellectual capital. Long Range Planning, 
30(3), 364–365. doi:10.1016/S0024-6301(97)80911-9 

25. Brundtland Bizottság (1987) alapján. (1988). Közös Jövőnk, A Környezet és 
Fejlesztés Világbizottság Jelentése; Our common future; (World Commission on 
Environment and Development., Ed.). Budapest: Mezőgazdasági Kiadó. 

26. Bukh, P. N., Larsen, H. T., & Mouritsen, J. (2001). Constructing intellectual capital 
statements. Scandinavian Journal of Management, 17(1), 87–108. 

27. Businessdictionary. (n.d.). http://www.businessdictionary.com/definition/life-cycle-
cost.html. Retrieved from http://www.businessdictionary.com/definition/life-cycle-
cost.html 

28. Carmeli, A. (2004). Assessing Core Intangible Resources. European Management 
Journal, 22(1), 110–122. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237303001580 

29. Castro, N. R., & Chousa, J. P. (2006). An integrated framework for the financial 
analysis of sustainability. Business Strategy and the Environment, 15(5), 322–333. 
doi:10.1002/bse.539 

30. CDP CEE. (2010). Carbon Disclosure Project 2010 Central and Eastern Europe. 
Retrieved from http://ifka.hu/img/files/3_euprom/CDP/CDP_CEE_2010_Report.pdf 

31. Cerin, P., & Karlson, L. (2002). Business incentives for sustainability: a property 
rights approach. Ecological Economics, 40(1), 13–22. 

32. Chang, W., & Hsieh, J. (2011). Intellectual Capital and Value Creation-Is Innovation 
Capital a Missing Link? International Journal of Business and …, 6(2), 3–12. 



107 
 

33. Chen, C.-J., & Huang, J.-W. (2009). Strategic human resource practices and 
innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity. 
Journal of Business Research, 62(1), 104–114. 

34. Chen, Y.-S., Lin, M.-J. J., & Chang, C.-H. (2009). The positive effects of 
relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and 
competitive advantage in industrial markets. Industrial Marketing Management, 
38(2), 152–158. 

35. Cheng, C. C., & Shiu, E. C. (2012). Validation of a proposed instrument for 
measuring eco-innovation: An implementation perspective. Technovation, 32(6), 
329–344. doi:10.1016/j.technovation.2012.02.001 

36. Chikán, A. (2001). Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó. 

37. Chikán, A. (2005). Vállalatgazdaságtan. 3. átdolgozott, bővített kiadás változatlan 
utánnyomása. Aula Kiadó. 

38. Christ, K. L., & Burritt, R. L. (2013). Environmental management accounting: the 
significance of contingent variables for adoption. Journal of Cleaner Production, 41, 
163–173. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612005392 

39. Chuang, S.-H. (2004). A resource-based perspective on knowledge management 
capability and competitive advantage: an empirical investigation. Expert Systems 
with Applications, 27(3), 459–465. 

40. COM (2001) 761 EMAS II. (2001). Az Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK 
rendelete (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé 
tételéről. 

41. COM (2009) 1221 EMAS III. (2009). Az Európai Parlament és Tanács 
1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizo. 

42. COM (2010) 546. (2010). A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának. Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió. 
Brüsszel. Retrieved from http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:HU:PDF 

43. COM (2011) 571 final. (2011). Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the 
Committee of the Regions Roadmap to a Resource Efficient Europe. Brussels, 
20.9.2011. 

44. COM (2011) 681. (2011). A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011– 
2014). Brüsszel. Retrieved from http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:HU:PDF 

45. COM (2011) 899. (2011). A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 
Innováció a fenntartható jövőért - Az ökoinnovációs cselekvési terv (Eco-AP). 



108 
 

Brüsszel. Retrieved from http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0899:FIN:HU:PDF 

46. Corbett, C. J., & Pan, J.-N. (2002). Evaluating environmental performance using 
statistical process control techniques. European Journal of Operational Research, 
139(1), 68–83. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221701001552 

47. Costa, R. (2012). Assessing Intellectual Capital efficiency and productivity: An 
application to the Italian yacht manufacturing sector. Expert Systems with 
Applications, 39(8), 7255–7261. doi:10.1016/j.eswa.2012.01.099 

48. Costa, R., & Menichini, T. (2013). A multidimensional approach for CSR 
assessment: The importance of the stakeholder perception. Expert Systems with 
Applications, 40(1), 150–161. doi:10.1016/j.eswa.2012.07.028 

49. Coyne, K. P. (1986). Sustainable competitive advantage—What it is, what it isn’t. 
Business Horizons, 29(1), 54–61. 

50. Csete, M. (2009). A fenntarthatóság kistérségi vizsgálata. Doktori értekezés. BME. 

51. Csigéné Nagypál, N. (2008). A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és 
kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem. Retrieved from 
http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/phd/Gazdasag_es_Tarsadalomtudomanyi_K
ar/2009/Csigene_Nagypal_Noemi/ertekezes.pdf 

52. Csutora, M., & Kerekes, S. (2004). A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. 
Budapest: KJK Kerszöv. 

53. Daly, H. E. (1990). Toward some operational principles of sustainable development. 
Ecological Economics, 2, 1–6. 

54. De Beer, P., & Friend, F. (2006). Environmental accounting: A management tool for 
enhancing corporate environmental and economic performance. Ecological 
Economics, 58(3), 548–560. 

55. Denkstatt Adatbázis. (n.d.). Adatbázis nem-pénzügyi jelentésekről. 
www.sustainability.hu. Retrieved from 
http://www.sustainability.hu/index.php/query/ 

56. Denkstatt Hungary Kft. (2014). Statisztikák a hazai környezetvédelmi és 
fenntarthatósági adatokból. www.sustainability.hu. Retrieved from 
http://www.sustainability.hu/index.php/statisztikak/ 

57. DJSI. (2011). Dow Jones Sustainability Europe Indexes Guide Book, version 1.4. 
Retrieved from http://www.sustainability-
index.com/djsi_pdf/publications/Guidebooks/DJSI_World_Guidebook_11 
6_final.pdf 

58. Eaganl, P. D., & E. Joeres. (1997). Development of a facility-based performance 
indicator environmental to sustainable development. Journal of Cleaner Production, 
5(4), 269–278. 

59. EC. (n.d.). EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL 
ENVIRONMENT, Consultation Paper: Options for Resource Efficiency Indicators. 

60. EC Enterprise and Industry. (2010). This is European Social Innovation. Enterprise 
& Industry online magazine. Retrieved from 



109 
 

http://www.youngfoundation.org/publications/reports/this-european-social-
innovation-december-2010 

61. EC Eurostat. (2016a). EU Sustainable Development Indicators. Retrieved from 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators 

62. EC Eurostat. (2016b). The indicator framework for monitoring the EU Sustainable 
Development Strategy. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicator-
framework 

63. EC Eurostat. (2016c). Europe 2020 in a nutshell. Retrieved from 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy 

64. EC Eurostat. (2016d). Resource Efficiency Scoreboard. Retrieved from 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-
resources/resource-efficiency-indicators/resource-efficiency-scoreboard 

65. Edvinsson, L. (1997). Developing intellectual capital at Skandia. Long Range 
Planning, 30(3), 320–373. 

66. Edvinsson, L., & Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual 
capital. European Management Journal, 14(4), 356–364. 

67. EEA. (2005). EEA core set of indicators, Technical Report, 1/2005, European 
Environment Agency. Retrieved from 
http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2005_1 

68. EEA. (2012). European Environment Agency, ENVIRONMENTAL INDICATOR 
REPORT 2012, ECOSYSTEM RESILIENCE AND RESOURCE EFFICIENCY IN 
A GREEN ECONOMY IN EUROPE. 

69. EEA. (2014). Digest of EEA indicators 2014, Technical Report, 8/2014, European 
Environment Agency. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/publications/digest-
of-eea-indicators-2014 

70. EEA. (2016). EEA indicators. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/about 

71. EMAS. (2016). Statistics and Graphs; 
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm. 
Retrieved from 
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm  

72. EPA, U. S. E. P. A. (1995). An Introduction to Environmental Accounting as a 
Business Management Tool: Key Concepts and Terms (p. 39). Washington, D.C. 
Retrieved from http://www.epa.gov/ppic/pubs/busmgt.pdf 

73. Epstein, M. J., Buhovac, A. R., & Yuthas, K. (2012). Managing Social, 
Environmental and Financial Performance Simultaneously. Long Range Planning. 

74. Epstein, M. J., & Roy, M.-J. (2001). Sustainability in Action: Identifying and 
Measuring the Key Performance Drivers. Long Range Planning, 34(5), 585–604. 

75. Epstein, M., & Roy, M.-J. (1998). Managing corporate environmental performance: 
European Management Journal, 16(3), 284–296. 

76. Erickson, G. S., & Rothberg, H. N. (2009). Intellectual capital in business-to-
business markets. Industrial Marketing Management, 38(2), 159–165. 
doi:10.1016/j.indmarman.2008.12.001 



110 
 

77. Erikson, T. (2002). Entrepreneurial capital: the emerging venture’s most important 
asset and competitive advantage. Journal of Business Venturing, 17(3), 275–290. 
doi:10.1016/S0883-9026(00)00062-8 

78. Fadhilah, Z., & Ramayah, T. (2012). Behind the Green Doors: What Management 
Practices Lead to Sustainable Innovation? Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 65(ICIBSoS), 247–252. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.118 

79. Fahy, J. (2002). A resource-based analysis of sustainable competitive advantage in a 
global environment. International Business Review, 11(1), 57–77. 

80. Farsani, J. J., Bidmeshgipour, M., Habibi, M., & Rashidi, M. M. (2012). Intellectual 
Capital and Organizational Learning Capability in Iranian Active Companies of 
Petrochemical Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 1297–1302. 

81. Figge, F., & Hahn, T. (2013). Value drivers of corporate eco-efficiency: 
Management accounting information for the efficient use of environmental 
resources. Management Accounting Research. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500513000528 

82. Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). THE 
SUSTAINABILITY BALANCED SCORECARD – MANAGEMENT TO 
BUSINESS STRATEGY. Business Strategy and the Environment, 284, 269–284. 

83. Foss, N. J., Husted, K., & Michailova, S. (2010). Governing Knowledge Sharing in 
Organizations: Levels of Analysis, Governance Mechanisms, and Research 
Directions. Journal of Management Studies, 47(3), 455–482. 

84. Ganescu, M. C. (2012). Assessing Corporate Social Performance from a 
Contingency Theory Perspective. Procedia Economics and Finance, 3(12), 999–
1004. doi:10.1016/S2212-5671(12)00264-X 

85. GEMI. (1994). Environmental Self-assesment Program - ESAP. Global 
Environmental Management Initiative. 

86. Gergely, É. (2012). Teljesítménymenedzsment vizsgálatok egyes profitorientált 
szervezetek és polgármesteri hivatalok humán erőforrás gazdálkodásában. PhD 
értekezés. Retrieved from 
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/129494/Gergely_Eva_nyilvanos-
t.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

87. Gershuny, J. (1983). Social Innovation and the Division of Labour. New York: 
Oxford University Press. 

88. González-Benito, J., & González-Benito, Ó. (2005). Environmental proactivity and 
business performance: an empirical analysis. Omega, 33(1), 1–15. 

89. Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically-competitive environments: 
organizational capability as knowledge integration. Organization science, 7(4), 375–
387. 

90. Greco, M., Cricelli, L., & Grimaldi, M. (2013). A strategic management framework 
of tangible and intangible assets. European Management Journal, 31(1), 55–66. 

91. GRI. (2015). GRI’s History and GRI webpage. www.globalreporting.org. Retrieved 
from https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI’s 
history.aspx 



111 
 

92. GRI. (2016). GRI Standards. Universal (GRI 101-103) and Topic-specific (GRI 200, 
GRI 300, GRI 400) Standards. Retrieved from 
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ 

93. GRI-G3.1-RG. (2011). Sustainability Reporting Guidelines. Retrieved from 
https://www.globalreporting.org/standards/G3andG3-1/g3-1-
guidelines/Pages/default.aspx 

94. GRI-G3-EC, G. R. I. (2006). G3 Indikátor protokollok: Gazdasági (EC) protokoll. 
Retrieved from https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Hungarian-G3-
Economic-Indicator-Protocols.pdf 

95. GRI-G3-EN, G. R. I. (2006). G3 Indikátor protokollok: környezeti (EN) protokoll. 
Retrieved from https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Hungarian-G3-
Environment-Indicator-Protocols.pdf 

96. GRI-G3-RG. (2006). Sustainability Reporting Guidelines. Retrieved from 
www.globalreporting.org 

97. GRI-G3-SO, G. R. I. (2006). G3 Indikátor protokollok: Társadalmi (SO) protokoll. 
Retrieved from https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Hungarian-G3-
Society-Indicator-Protocols.pdf 

98. GRI-G4. (2014). Sustainability Reporting Guidelines. Reporting Principles and 
Standard Disclosures. Retrieved from 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-
and-Standard-Disclosures.pdf 

99. Gupta, S., & Kumar, V. (2013). Sustainability as corporate culture of a brand for 
superior performance. Journal of World Business, 48(3), 311–320. 

100. Guthrie, J., Ricceri, F., & Dumay, J. (2012). Reflections and projections: A decade of 
Intellectual Capital Accounting Research. The British Accounting Review, 44(2), 68–
82. doi:10.1016/j.bar.2012.03.004 

101. Gyökér, I. (2004). A vállalat szellemi tőkéje a számolatlan vagyon. Harvard 
Business Manager, December. 

102. Gyökér, I., & Finna, H. (2007). Teljesítménymenedzsment - KG Oktatási 
segédanyag. Retrieved from www.mvt.bme.hu 

103. H. Kacsó, E. (2009). Vállalati teljesítmények vizsgálata: új eszközök, régi gyakorlat. 
PERIODICA OECONOMICA, II. évf(Május), 32–43. 

104. Hák, T., Moldan, B., Lyon Dahl, A., & Janoušková, S. (2012). How to understand 
and measure environmental sustainability: Indicators and targets. Ecological 
Indicators, 17, 4–13. 

105. Hammond, K., & Miles, S. (2004). Assessing quality assessment of corporate social 
reporting: UK perspectives. Accounting Forum, 28(1), 61–79. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998204000067 

106. Harangozó, G. (2008). A környezeti teljesítményértékelés módszerei. 
Vezetéstudomány, 39(2). 

107. Harangozó, T. (2007). Az intellektuális tőke mérése és ennek lehetséges magatartási 
vonatkozásai. Vezetéstudomány, 12. 



112 
 

108. Harazin, P. (2008). A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer (BSC), mint 
környezetmenedzsment eszköz. Diplomamunka. BME. 

109. Harazin, P. (2009). Az intellektuális tőke az információs korszakban. Gazdálkodás, 
53(5), 475–481. 

110. Harazin, P. (2010). Evaluating Intellectual Capital – The Whats and Hows.: 
Intellectual Capital and Performance Evaluation in the Information Era. In Roles and 
challenges of knowledge management in innovation for services and products: 
conference proceedings of the 5th International Conference on Knowledge 
Management in Organizations (pp. 464–474). 

111. Harazin, P. (2013). Társadalmi felelősségvállalás az élethosszig tartó tanulásért. In J. 
Juhász & E. Szegedi (Eds.), Üzenet a palackban: Fiatal kutatók gondolatai az egész 
életen át tartó tanulásról (pp. 177–184). Budapest: Tempus Közalapítvány. 

112. Harazin, P., & Horváth, G. Á. (2011). Relation between Environmental Accounting 
and Pillars of Sustainability. In Conference Proceedings - World Academy of 
Science, Engineering and Technology 2011 (pp. 1881–1886). Venice. 

113. Harazin, P., & Horváth, G. Á. (2016). A framework for an industrial ecological 
decision support system to foster partnerships between businesses and governments 
for sustainable development. Journal of Cleaner Production, 114, 214–223. 

114. Harazin, P., & Kósi, K. (2011a). Performance Evaluation of Corporate Social 
Responsibility According to the Logic of ISO 26000 (Guidance on Social 
Responsibility) Standard. Regional and Business Studies, 3(1), 739–749. 

115. Harazin, P., & Kósi, K. (2011b). Evaluating intellectual and environmental capital - 
the whats and hows - performance evaluation in the information era. International 
Journal of Management Cases, 13(4), 233–241. 

116. Harazin, P., & Kósi, K. (2011c). Evaluating intellectual and environmental capital – 
the whats and hows – performance evaluation and environmental management 
accounting. In EMAN_EU 2011 Conference: Accounting for Climate Change: What 
and How to Measure. (pp. 55–65). Budapest. 

117. Harazin, P., & Kósi, K. (2011d). Integrated approach of knowledge, environment and 
society based performance evaluation. In 3rd International Symposium on 
Environmental Management Conference Proceedings: Towards Sustainable 
Technologies (pp. 138–144). 

118. Harazin, P., & Kósi, K. (2012a). Model of the Basic Relationship between External 
Sustainability Reports (Sustainability Indexes) and Internal Corporate Sustainability 
Performance Evaluation. INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES RETAILING & 
MARKETING, 1(3), 91–102. 

119. Harazin, P., & Kósi, K. (2012b). Relationship between Social Innovation and Pillars 
of Sustainable Development. International Journal of Sales and Retailing & 
Marketing, 1(2), 80–90. 

120. Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta teljesítményértékelési 
alapvetések: innovációs aspektusok egy integrált, az intellektuális tőke és 
fenntarthatóság kapcsolatát prezentáló szemléletben, modellben. Információs 
társadalom, (2), 38–57. 



113 
 

121. Harazin, P., & Kósi, K. (2013b). Teljesítményértékelési alapvetések az Európa 2020 
stratégia prioritásainak vonalán. In Tehetséggondozás a BME GTK Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi Doktori Iskolában. (pp. 81–89). 

122. Harazin, P., & Kósi, K. (2013c). Social Challenges: Social Innovation through Social 
Responsibility. Periodica Polytehnica-Social and Management Sciences, 21(1), 27–
38. 

123. Harazin, P., & Pádár, K. (2013). Measuring and evaluating the added value of human 
resources management, knowledge management, and organisational learning. 
International Journal of Management Cases, 15(4), 37–48. 

124. Harazin, P., & Pádár, K. (2014). Links and evaluation possibilities of intangible 
value creation in organizations: The importance of human resources management, 
knowledge management, organizational learning, and intellectual capital 
(management) In: Russ, M.(szerk.) Value Creation, Repor. New York: Palgrave 
Macmillan. 

125. Harris, L. C., & Ogbonna, E. (2001). Competitive advantage in the UK food retailing 
sector: past, present and future. Journal of Retailing and Consumer Services, 8(3), 
157–173. 

126. Havasi, É. (2007). Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai 
követelményei. Statisztikai Szemle, 85(8), 677–689. 

127. HBR szerk. (2007). A balanced scorecard mint stratégiai menedzsmentrendszer. 
Harvard Business Manager, 2007.dec -. 

128. Henri, J.-F., & Journeault, M. (2008). Environmental performance indicators: An 
empirical study of Canadian manufacturing firms. Journal of Environmental 
Management, 87(1), 165–176. 

129. Herva, M., Franco, A., Carrasco, E. F., & Roca, E. (2011). Review of corporate 
environmental indicators. Journal of Cleaner Production, 19(15), 1687–1699. 

130. Horváthová, E. (2010). Does environmental performance affect financial 
performance? A meta-analysis. Ecological Economics, 70(1), 52–59. 

131. Hourneaux, F., Hrdlicka, H. A., Gomes, C. M., & Kruglianskas, I. (2014). The use of 
environmental performance indicators and size effect: A study of industrial 
companies. Ecological Indicators, 36, 205–212. 

132. Hubbard, G. (2009). Measuring Organizational Performance : Beyond the Triple 
Bottom Line, 191(December 2006), 177–191. 

133. Huddart, S. (2010). Patterns, principles, and practices in social innovation. The 
Philanthropist, 13(3), 221–234. 

134. IISD. (2015). Why Private Sector Reporting on the Sustainable Development Goals 
is Important. Retrieved from http://www.iisd.org/blog/why-private-sector-reporting-
sustainable-development-goals-important 

135. ISO. (2015). ISO Survey 2015. Survey data ISO 14001 (excel). 
http://www.iso.org/iso/iso-survey. 

136. ISO 14031. (2013). Environmental management -- Environmental performance 
evaluation -- Guidelines. ISO. 



114 
 

137. ISO 26000. (2010). ISO 26000:2010(E): Guidance on social responsibility. 
International Organization for Standardization. 

138. Jalles, J. T. (2010). How to measure innovation? New evidence of the technology–
growth linkage. Research in Economics, 64(2), 81–96. doi:10.1016/j.rie.2009.10.007 

139. Janssen, M. A., Anderies, J. M., Iwata, H., & Okada, K. (2011). How does 
environmental performance affect financial performance? Evidence from Japanese 
manufacturing firms. Ecological Economics, 70(9), 1691–1700. 

140. Jasch, C., Burritt, R. L., & Saka, C. (2006). Environmental management accounting 
applications and eco-efficiency: case studies from Japan. Journal of Cleaner 
Production, 14(14), 1262–1275. 

141. Jasch, Christine. (2000). Environmental performance evaluation and indicators. 
Journal of Cleaner Production, 8(1), 79–88. doi:10.1016/S0959-6526(99)00235-8 

142. Jasch, Christine. (2003). The use of Environmental Management Accounting (EMA) 
for identifying environmental costs. Journal of Cleaner Production, 11(6), 667–676. 

143. Joia, L. A. (2000). Measuring intangible corporate assets: Linking business strategy 
with intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 68–84. 

144. Joung, C. B., Carrell, J., Sarkar, P., & Feng, S. C. (2013). Categorization of 
indicators for sustainable manufacturing. Ecological Indicators, 24, 148–157. 

145. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996a). The Balanced Scorecard: Translating 
Strategy Into Action (p. 322). Boston, MA, USA: Harvard Business School 
Publication Corp. 

146. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996b). The Balanced Scorecard: Translating 
Strategy Into Action (p. 322). Boston, MA, USA: Harvard Business School 
Publication Corp. 

147. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1998). Balanced Scorecard, Kiegyensúlyozott 
stratégiai mutatószám-rendszer. Budapest: KJK. 

148. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2002). A stratégiaközpontú szervezet - Hogyan 
lesznek sikeresek a Balanced Scorecard vállalatok az új üzleti környezetben? Panem 
Kft. 

149. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Measuring the Strategic Readiness of 
Intangible Assets. Harvard Business Review, February, 1–13. 

150. Kapusy, P. (2007). A fenntartható fejlődés és a vállalatok kapcsolata. Minőség és 
Megbízhatóság, 1. 

151. Karavanas, A., Chaloulakou, A., & Spyrellis, N. (2009). Evaluation of the 
implementation of best available techniques in IPPC context: an environmental 
performance indicators approach. Journal of Cleaner Production, 17(4), 480–486. 

152. Kása, R. (2007). Új közgazdaságtan – Az innováció, mint termelési tényező. In S. 
Kerekes (Ed.), I. Országos Környezetgazdaságtani Ph.D.-Konferencia. (pp. 1–14). 
Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. Retrieved from http://korny.uni-
corvinus.hu/phd/1_kg_konf/kasa_phdkonf.pdf 

153. Katona, J. (összeállította). (2006). Az innováció értelmezése a 2005. évben kiadott 
Oslo kézikönyv harmadik kiadása alapján. Retrieved from 
http://www.innovacio.hu/download/az_innovacio_ertelmezese_2006_09_27.pdf 



115 
 

154. Kavida, V., & Sivakoumar, N. (2009). Intellectual capital: a strategic management 
perspective. … IUP Journal of Knowledge Management. 

155. Kelemen, E. (2013). Az ökoszisztéma szolgáltatások közösségi részvételen alapuló, 
ökológiai közgazdaságtani értékelése. PhD értekezés, Szent István Egyetem, 
Környezettudományi Doktori Iskola. 

156. Kiss, J. (2005). Az innováció és a technológiai fejlődés elmélete az evolucionista 
közgazdaságtanban. Műhelytanulmány, 59(január). Retrieved from 
http://edok.lib.uni-corvinus.hu/88/1/Kiss59.pdf 

157. Kósi, K., & Baranyi, R. (2006). A fenntartható turizmus mérése indikátor-módszer 
alkalmazásával. TURIZMUS BULLETIN, X(2), 27–34. 

158. Kósi, K., & Baranyi, R. (2007). A fenntartható turizmus mérése (helyi szintű 
indikátorkészletek). Tudományos Közlemények - Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, 1, 48–76. 

159. Kósi, K., & Harazin, P. (2010). Elméleti stakeholder-koncepciók a gyakorlatorientált 
ISO 26000-es szabványtervezetben. In Buday-Sántha Attila, Erdősi Ferenc, Horváth 
Gyula (szerk.) Évkönyv 2010. “Félidőben” A közép-európai terület-, település-, 
vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és 
konferenciája: IV. Országos Környezetgazdaságtani PhD-kon (pp. 285–299.). Pécsi 
Tudományegyetem. 

160. Kósi, K., & Valkó, L. (2006). Környezetmenedzsment (p. 169). Budapest: Typotex 
Kiadó. 

161. Krajnc, D., & Glavič, P. (2005). A model for integrated assessment of sustainable 
development. Resources, Conservation and Recycling, 43(2), 189–208. 
doi:10.1016/j.resconrec.2004.06.002 

162. KSH. (2011). Központi Statisztikai Hivatal, A fenntartható fejlődés indikátorai 
Magyarországon. Budapest. 

163. Kulcsár, D. (2009). A fenntartható fejlődés: mi a valóság? Valóság, 3. 

164. Kumar, V., & Christodoulopoulou, A. (2013). Sustainability and branding: An 
integrated perspective. Industrial Marketing Management. 

165. Laáb, Á. (2006). Számviteli alapok, Elmélet és módszertan (Typotex.). Budapest. 

166. Labuschagne, C., Brent, A. C., & van Erck, R. P. G. (2005). Assessing the 
sustainability performances of industries. Journal of Cleaner Production, 13(4), 
373–385. doi:10.1016/j.jclepro.2003.10.007 

167. Lado, A. A., Boyd, N. G., & Hanlon, S. C. (1997). Competition, Cooperation, and 
the Search for Economic Rents: A Syncretic Model. The Academy of Management 
Review, 22(1), 110. doi:10.2307/259226 

168. Lado, A. A., & Wilson, M. (1994). Human resource systems and sustained 
competitive advantage: A competency-based perspective. Academy of management 
review, 19(4), 699–727. 

169. Lamberton, G. (2000). Accounting for Sustainable Development—A Case Study of 
City Farm. Critical Perspectives on Accounting, 11(5), 583–605. 



116 
 

170. Lee, E. M., Park, S.-Y., & Lee, H. J. (2013). Employee perception of CSR activities: 
Its antecedents and consequences. Journal of Business Research, 66(10), 1716–1724. 
doi:10.1016/j.jbusres.2012.11.008 

171. Lee, E. M., Park, S.-Y., Rapert, M. I., & Newman, C. L. (2012). Does perceived 
consumer fit matter in corporate social responsibility issues? Journal of Business 
Research, 65(11), 1558–1564. doi:10.1016/j.jbusres.2011.02.040 

172. Lengnick-Hall, C. A., Lengnick-Hall, M. L., & Abdinnour-Helm, S. (2004). The role 
of social and intellectual capital in achieving competitive advantage through 
enterprise resource planning (ERP) systems. Journal of Engineering and Technology 
Management, 21(4), 307–330. 

173. Lo, S. (2010). Performance Evaluation for Sustainable Business : Corp. Soc. 
Responsib. Environ. Mgmt, 17, 311–319. 

174. Lövingsson, F., Dell’Orto, S., & Baladi, P. (2000). Navigating with new managerial 
tools. Journal of Intellectual Capital, 1(2), 147–154. 

175. Marr, B., & Moustaghfir, K. (2005). Defining intellectual capital: a three-
dimensional approach. Management Decision, 43(9), 1114–1128. 

176. Mavridis, D. G., & Vatalis, K. I. (2012). Intellectual Capital Accounting Indicators. 
Procedia Economics and Finance, 1, 276–285. 

177. Mazzi, A., Mason, C., Mason, M., & Scipioni, A. (2012). Is it possible to compare 
environmental performance indicators reported by public administrations? Results 
from an Italian survey. Ecological Indicators, 23, 653–659. 

178. Moon, Y. J., & Kym, H. G. (2009). A Model for the Value of Intellectual Capital. 
Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de 
l’Administration, 23(3), 253–269. doi:10.1111/j.1936-4490.2006.tb00630.x 

179. MSZ EN ISO 14001. (2015). Környezetközpontú irányítási rendszerek. 
Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015). 

180. MSZ EN ISO 14031. (2001). Környezetközpontú irányítás. A környezeti 
teljesítmény értékelése. Útmutató. Magyar Szabványügyi Szervezet. 

181. MSZ EN ISO 14040. (2006). Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. 
Alapelvek és keretek (ISO 14040:2006). 

182. Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B. (2007). Social Innovation. What is it, 
why it matters and how it can be accelerated. (The Young Foundation., Ed.). The 
Basingstoke Press. 

183. Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social 
Innovation. (The Young Foundation. The LAB. Nesta, Ed.). Retrieved from 
www.nesta.org.uk 

184. Myhre, O., Fjellheim, K., Ringnes, H., Reistad, T., Longva, K. S., & Ramos, T. B. 
(2013). Development of environmental performance indicators supported by an 
environmental information system: Application to the Norwegian defence sector. 
Ecological Indicators, 29, 293–306. 

185. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the 
Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242–266. 
doi:10.5465/AMR.1998.533225 



117 
 

186. Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2004). Teljesítményprizma – Az üzleti siker 
mérése és menedzselése. Budapest: Alinea Kiadó. 

187. NFFT. (2012). A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója, Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024. Retrieved from 
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFS_rovid_OGYhat_melleklete_2012.05.16_vegso.pd
f 

188. NFFT honlap. (n.d.). Rioi Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről. 
http://www.nfft.hu/dynamic/Rio_Decl_m.pdf. Retrieved from 
http://www.nfft.hu/dynamic/Rio_Decl_m.pdf 

189. NFÜ. (2011). A fenntarthatóság értékelése – Új Széchenyi terv. Retrieved from 
www.nfu.hu/download/.../21_melleklet_fenntarthato_fejlodes_utmutato.pdf 

190. Ng, A. W., & Nathwani, J. (2012). Sustainability performance disclosures: The case 
of independent power producers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(4), 
1940–1948. doi:10.1016/j.rser.2012.01.028 

191. NIH, & Borsi, B. szerk. (2012). Jelentés a vállalati KFI helyzetéről. 

192. NKIS. (2011). Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020. 
Retrieved from 
http://kornyezettechnologia.kormany.hu/download/c/66/40000/NKIS.pdf 

193. Nudurupati, S. S., Bititci, U. S., Kumar, V., & Chan, F. T. S. (2011). State of the art 
literature review on performance measurement. Computers & Industrial 
Engineering, 60(2), 279–290. doi:10.1016/j.cie.2010.11.010 

194. OECD. (1993). OECD core set of indicators for environmental performance reviews, 
A synthesis report by the Group on the State of the Environment, ENVIRONMENT 
MONOGRAPHS N° 83, OCDE/GD(93)179. Retrieved from 
http://teclim.ufba.br/jsf/indicadores/OECD CORE INDIC.PDF 

195. OECD. (2008). KEY ENVIRONMENTAL INDICATORS; OECD Environment 
Directorate Paris, France. 

196. OECD. (2011). Towards Green Growth: Monitoring Progress; OECD Indicators. 

197. OECD. (2012). OECD Environmental Outlook to 2050; The Consequences of 
Inaction. 

198. OECD. (2016a). Green patents. Retrieved from 
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/green-patents.htm 

199. OECD. (2016b). Green Growth Indicators. Retrieved from 
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-
outlooks/greengrowthindicators.htm 

200. oekom. (2012). oekom responsibility reports. Retrieved from http://www.oekom-
research.com/index_en.php?content=potentials-research 

201. Olsthoorn, X., Tyteca, D., Wehrmeyer, W., & Wagner, M. (2001). Environmental 
indicators for business: a review of the literature and standardisation methods. 
Journal of Cleaner Production, 9(5), 453–463. 

202. Öberseder, M., Schlegelmilch, B. B., & Murphy, P. E. (2013). CSR practices and 
consumer perceptions. Journal of Business Research, 66(10), 1839–1851. 
doi:10.1016/j.jbusres.2013.02.005 



118 
 

203. Pakucs - Papanek (szerk.). (2006). Innováció menedzsment kézikönyv. Budapest: 
Magyar Innovációs Szövetség (MISZ). Retrieved from 
http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/innovacio_menedzsment_kezikonyv.pdf 

204. Pakucs, J. (Ed.). (2003). Az innováció hatása a nemzeti jövedelem növekedésére (a 
GDP növekedés részarányából az innováció hatása) nemzetközi és hazai elemzés 
alkalmazásával. Magyar Innovációs Szövetség. Retrieved from 
http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/innovacio_hatasa.pdf 

205. Pálvölgyi (szerk.), T., Csete, M., & Czira, T. (2013). Fenntartható fejlődési 
kulcsindikátorok - természeti erőforrások mutatói (p. 154). Budapest. Retrieved from 
www.nfft.hu 

206. Papaspyropoulos, K. G., Blioumis, V., Christodoulou, A. S., Birtsas, P. K., & 
Skordas, K. E. (2012). Challenges in implementing environmental management 
accounting tools: the case of a nonprofit forestry organization. Journal of Cleaner 
Production, 29, 132–143. 

207. Parmenter, D. (2008). How to Implement a Balanced Scorecard in 16 Weeks Not 16 
Months. Retrieved from www.controllingportal.hu 

208. Perotto, E., Canziani, R., Marchesi, R., & Butelli, P. (2008). Environmental 
performance, indicators and measurement uncertainty in EMS context: a case study. 
Journal of Cleaner Production, 16(4), 517–530. 

209. Perrini, F. (2005). Building a European Portrait of Corporate Social Responsibility 
Reporting. European Management Journal, 23(6), 611–627. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323730500112X 

210. Perrini, F., & Tencati, A. (2006). Management : the Need for New, 308(September 
2005), 296–308. 

211. Peterson, E. T. (2006). The Big Book of Key Performance Indicators. Web Analytics 
Demystified. Retrieved from http://www.webanalyticsdemystified.com 

212. Petrash, G. (1996). Dow’ s Journey to a Knowledge Value Management Culture. 
European Management Journal, 73(4), 365–373. 

213. Petrini, M., & Pozzebon, M. (2009). Managing sustainability with the support of 
business intelligence: Integrating socio-environmental indicators and organisational 
context. The Journal of Strategic Information Systems, 18(4), 178–191. 
doi:10.1016/j.jsis.2009.06.001 

214. Pfeffer, J. (2005). Producing sustainable competitive advantage through the effective 
management of people. Academy of Management Executive, 19(4), 95–106. 
doi:10.5465/AME.2005.19417910 

215. Pol, E., & Ville, S. (2009). Social innovation: Buzz word or enduring term? The 
Journal of Socio-Economics, 38, 878–885. 

216. Pop, O., Dina, G. C., & Martin, C. (2011). Promoting the corporate social 
responsibility for a green economy and innovative jobs. Periodica Social and 
Behavioral Sciences, 15, 1020–1023. 

217. PPO. (n.d.). ISO 26000 Information. In Your Country Database. 
http://iso26000.info/countries/. Post Publication Organization. Retrieved from 
http://iso26000.info/countries/ 



119 
 

218. Ramezan, M. (2011). Intellectual capital and organizational organic structure in 
knowledge society: How are these concepts related? International Journal of 
Information Management, 31(1), 88–95. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2010.10.004 

219. Ramos, T. B., & Caeiro, S. (2010). Meta-performance evaluation of sustainability 
indicators. Ecological Indicators, 10(2), 157–166. 

220. Rao, P., la O’ Castillo, O., Intal, P. S., & Sajid, A. (2006). Environmental indicators 
for small and medium enterprises in the Philippines: An empirical research. Journal 
of Cleaner Production, 14(5), 505–515. 

221. Rennings, K. (2000). Redefining innovation — eco-innovation research and the 
contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32, 319–332. 

222. Rexhepi, G., Kurtishi, S., & Bexheti, G. (2013). Corporate Social Responsibility 
(CSR) and Innovation–The Drivers of Business Growth? Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 75, 532–541. doi:10.1016/j.sbspro.2013.04.058 

223. Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring your company’s intellectual performance. 
Long Range Planning, 30(3), 413–426. 

224. Sadowski, M., Whitaker, K., & Buckingham, F. (2010). Rate the Rates Phase Two, 
Taking Inventory of the Ratings Universe. Retrieved from www.sustainability.com 

225. Sánchez, P., Cañibano, L., Asplund, R., Stolowy, H., Roberts, H., Johanson, U., & 
Mouristen, J. (2001). Final Report MERITUM Project. Retrieved from 
http://www.pnbukh.com/site/files/pdf_filer/FINAL_REPORT_MERITUM.pdf 

226. Schaltegger, S., & Dyllick, T. (2002). Managing Sustainability with the Balanced 
Scorecard. Wiesbaden: Gabler. 

227. Schaltegger, S., Hahn, T., & Burritt, R. L. (2000). Environmental Management 
Accounting - Overview and Main Approaches. Lueneburg and Canberra. Retrieved 
from 
http://www2.leuphana.de/umanagement/csm/content/nama/downloads/download_pu
blikationen/06-1downloadversion.pdf 

228. Schaltegger, S., Herzig, C., Kleiber, O., & Müller, J. (2002). Sustainability 
management in business enterprises. (BMU/BDI, Ed.). Lueneburg: BMU/BDI. 

229. Schaltegger, Stefan, & Burritt, R. L. (2010). Sustainability accounting for 
companies: Catchphrase or decision support for business leaders? Journal of World 
Business, 45(4), 375–384. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951609000479 

230. Schwartz, K. (2008). Képzésinnovációs folyamatok szervezésének és irányításának 
gyakorlata a hazai gazdasági felsőoktatásban. Szent István Egyetem Gödöllő. 
Retrieved from http://szie.hu/file/tti/archivum/Schwartz_Kitti_phd.pdf 

231. Seuring, S., & Gold, S. (2013). Sustainability management beyond corporate 
boundaries: from stakeholders to performance. Journal of Cleaner Production, 56, 
1–6. doi:10.1016/j.jclepro.2012.11.033 

232. Seuring, S., Sarkis, J., Müller, M., Rao, P., Tsoulfas, G. T., & Pappis, C. P. (2008). A 
model for supply chains environmental performance analysis and decision making. 
Journal of Cleaner Production, 16(15), 1647–1657. 



120 
 

233. Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K., & Dikshit, A. K. (2007). Development of 
composite sustainability performance index for steel industry. Ecological Indicators, 
7(3), 565–588. doi:10.1016/j.ecolind.2006.06.004 

234. Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K., & Dikshit, A. K. (2009). An overview of 
sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators, 9(2), 189–212. 
doi:10.1016/j.ecolind.2008.05.011 

235. Slater, S. F. (1996). The challenge of sustaining competitive advantage. Industrial 
Marketing Management, 25(1), 79–86. 

236. Sprinkle, G. B., & Maines, L. A. (2010). The benefits and costs of corporate social 
responsibility. Business Horizons, 53, 445–453. 

237. Stewart, T. A. (1998). Intellectual Capital: The new wealth of organization (p. 320). 
New York: Crown Business. 

238. SustainAbility. (2010). Rate the Rates Phase One, Look Back and Current State. 
Retrieved from www.sustainability.com 

239. Sveiby, K. E. (1989). The Invisible Balance Sheet. Key indicators for accounting, 
control and valuation of know-how comapnies. The Konrad Group (p. 139). The 
Konrad Group. Retrieved from http://www.sveiby.com/books/DenOsynligaEng.pdf 

240. Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring 
Knowledge-Based Assets (first., p. 275). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

241. Sveiby, K. E. (2001). Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás (1997). 
Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 

242. Sveiby, K.-E. (2001). Methods for Measuring Intangible Assets. Retrieved 
September 01, 2013, from http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm 

243. Szabó, A. A., Bányainé Tóth, Á., & Illés, B. (2014). A teljes költség koncepció 
jelentősége a vállalati beszerzési gyakorlatban. Doktoranduszok Fóruma: 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar szekciókiadványa. Konferencia helye, ideje: 
Miskolc, Magyarország, 2011.11.08 Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. 

244. Széchy, A. Z. (2011). Környezeti innovációk a hazai feldolgozóiparban. Budapesti 
Corvinus Egyetem. Retrieved from http://phd.lib.uni-corvinus.hu/627/ 

245. Szlávik, J, Csáfor, H., Csete, M., Csigéné Nagypál, N., Füle, M., & Pálvölgyi, T. 
(2009). A vállalatok társadalmi felelősségvállalása. (J Szlávik, Ed.). Budapest: 
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 

246. Szlávik, János. (2005). Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás. 
Környezetvédelmi Kiskönyvtár 14. (p. 318). Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft. 

247. Tan, H. P., Plowman, D., & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial 
returns of companies. Journal of Intellectual Capital, 8(1), 76–95. 

248. Teixeira, E. de O., & Werther, W. B. (2013). Resilience: Continuous renewal of 
competitive advantages. Business Horizons, 56(3), 333–342. 

249. Ten Have, S., ten Have, W., Stevens, F., van der Elst, M., & Pol-Coyne, F. (2003). 
Legsikeresebb vezetési modellek. Manager Könyvkiadó. 

250. The Conference Board. (2015). Sustainability Practices 2015 Key Findings; 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-corporate-



121 
 

governance/us-aers-ccg-sustainability-p. Retrieved from 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-corporate-
governance/us-aers-ccg-sustainability-practices-report-the-conference-board-
050815.pdf 

251. Thoresen, J. (1999). Environmental performance evaluation — a tool for industrial 
improvement. Journal of Cleaner Production, 7(5), 365–370. doi:10.1016/S0959-
6526(99)00154-7 

252. Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). Innovation Measurement in Current Dynamic 
and Competitive Environment. Procedia Technology, 1, 556–559. 

253. Torma, A. (2007). A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei és az 
anyagáram-elemzés kapcsolatrendszere. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem. Retrieved from 
http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Gazdasag_es_Tarsadalomtudomanyi_Kar/
2008/Torma_Andras/ertekezes.pdf 

254. Torma, András. (2007). A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei és 
az anyagáram-elemzés kapcsolatrendszere. Egy integrált vállalati modell 
megalapozása. PhD értekezés. BME. Budapest. 

255. Tóth, G. (2002). Vállalatok környezeti teljesítményének értékelés, A környezeti 
teljesítményértékelés elméleti gyökerei, módszerei, alkalmazási lehetőségei, 
terjedése, hasznai és korlátai. Retrieved from http://phd.lib.uni-corvinus.hu/221/ 

256. Tóth, Z. E. (2008). Az intellektuális tőke mérési lehetőségeinek vizsgálata 
önértékelési modellek alapján. Budapest University of Technology and Economics. 
Retrieved from 
http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Gazdasag_es_Tarsadalomtudomanyi_Kar/
2008/Toth_Zsuzsanna_Eszter/ertekezes.pdf 

257. Tóth, Z. E., & Kövesi, J. (2008a). Supporting efforts to measure intellectual capital 
through the EFQM Model with the example of Hungarian National Quality Award 
winners. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 16(1), 3–12. 
doi:10.3311/pp.so.2008-1.01 

258. Tóth, Z. E., & Kövesi, J. (2008b). Supporting efforts to measure intellectual capital 
through the EFQM Model with the example of Hungarian National Quality Award 
winners. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 16(1), 3–12. 
doi:10.3311/pp.so.2008-1.01 

259. Triguero, A., Moreno-Mondéjar, L., & Davia, M. a. (2013). Drivers of different 
types of eco-innovation in European SMEs. Ecological Economics, 92, 25–33. 
doi:10.1016/j.ecolecon.2013.04.009 

260. Tseng, M.-L., Wang, R., Chiu, A. S. F., Geng, Y., & Lin, Y. H. (2013). Improving 
performance of green innovation practices under uncertainty. Journal of Cleaner 
Production, 40, 71–82. doi:10.1016/j.jclepro.2011.10.009 

261. Tsoulfas, T. G., & Pappis, P. C. (2008). A model for supply chains environmental 
performance analysis and decision making. Journal of Cleaner Production, 16, 
1647–1657. 

262. UN. (2008). Measuring Sustainable Development. New York; Geneva. 

263. UNDP. (n.d.). Human Development Index (HDI). Retrieved from 
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 



122 
 

264. UNDP. (2010). CSR Self-assessment Handbook for companies. Retrieved from 
http://www.undp.lt/uploads/201008/handbook_1draft_final.pdf 

265. UNDSD, D. U. N. D. for S. (2001). Environmental Management Accounting 
Procedures and Principles (p. 144). New York. Retrieved from 
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/proceduresandprinciples.pdf 

266. UNU-IHDP & UNEP. (2012). Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress 
toward sustainability. Cambridge: Cambridge University Press. 

267. UNU-IHDP & UNEP. (2014). Inclusive Wealth Report 2014. Measuring progress 
toward sustainability. Summary for decision-makers. 

268. Uzunboylu, H., Vasile, E., & Man, M. (2012). Current Dimension of Environmental 
Management Accounting. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 566–570. 

269. Ván, H. (2014). A környezeti számvitel szerepe a vállalatok környezetvédelmi 
tevékenységében. Szeged: JATEPress. 

270. Veresné Somosi, M., & Hogya, O. (2011). Teljesítménymenedzsment. Retrieved 
from 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_02_teljesitmenymenedzsme
nt/adatok.html 

271. Viere, T., & Prox, M. (2010). The Internalisation of Material Flow Cost Accounting; 
Newsletter; Centre for Sustainability Management; www.leuphana.de/csm; 01/2010. 

272. Wang, L., Xu, L., & Song, H. (2011). Environmental performance evaluation of 
Beijing’s energy use planning. Energy Policy, 39(6), 3483–3495. 

273. Weber, M. (2008). The business case for corporate social responsibility: A company-
level measurement approach for CSR. European Management Journal, 26(4), 247–
261. doi:10.1016/j.emj.2008.01.006 

274. Weerawardena, J., Mavondo, F., & Mavondo, F. T. (2011). Capabilities, innovation 
and competitive advantage. Industrial Marketing Management, 40(8), 1220–1223. 
Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850111001635 

275. Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management 
Journal, 5(2), 171–180. doi:10.1002/smj.4250050207 

276. Wimmer, Á. (2000). A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában, a 
működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálatában. PhD értekezés. 
Retrieved from http://phd.lib.uni-corvinus.hu/559/1/Wimmer_Agnes.pdf 

277. Wood, D. J. (2010). Measuring Corporate Social Performance: A Review. 
International Journal of Management Reviews, 12(1), 50–84. doi:10.1111/j.1468-
2370.2009.00274.x 

278. Zhao, Z.-Y., Zhao, X.-J., Davidson, K., & Zuo, J. (2012). A corporate social 
responsibility indicator system for construction enterprises. Journal of Cleaner 
Production, 29-30, 277–289. doi:10.1016/j.jclepro.2011.12.036 

279. Zhou, K. Z., Brown, J. R., & Dev, C. S. (2009a). Market orientation, competitive 
advantage, and performance: A demand-based perspective. Journal of Business 
Research, 62(11), 1063–1070. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296308002154 



123 
 

280. Zhou, K. Z., Brown, J. R., & Dev, C. S. (2009b). Market orientation, competitive 
advantage, and performance: A demand-based perspective. Journal of Business 
Research, 62(11), 1063–1070. 

281. Zsellér, O. V. (2010). Az életciklus költségelemzés (LCC) alkalmazása az innováció 
tervezésében Doktori értekezés tervezet. Széchenyi István Egyetem 
Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. Győr. 

 



124 
 

1. függelék: Fenntarthatóság az üzleti életben 

Az ISO 14001-es szabvány, a környezetközpontú irányítási rendszer szabványa 
világviszonylatban ismert önkéntes eszköz a vállalati környezetvédelmi gyakorlatban. Az 
évek során, ha nem is olyan nagymértékben, de világviszonylatban minden évben növekedett 
a tanúsítványok száma, mely tendenciához többnyire igazodik az európai tanúsítási kedv is. 
Mindezt számokkal támasztja alá a 4. ábra első diagramja. Ha Magyarország esetét tekintjük, 
az ábra második diagramján látható, hogy mindösszesen néhány évben történt visszaesés a 
tanúsítások számát illetően. Hasonlóan pozitív a tendencia, ha az európai környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszer (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) hitelesítésre 
vonatkozó adatait összességében tekintjük – az ábra harmadik diagramja. 

A környezetmenedzsment rendszereken kívül további éves értékelések is alapul 
vehetők, ha a gyakorlat környezetvédelmi, fenntarthatósági aktivitását tekintjük. Például egy, 
a fenntarthatósági gyakorlatokat bemutató 2015-ös jelentés (The Conference Board, 2015) 
1200 vállalatot bevonó kutatása számos megállapítást tesz. Így jelennek meg következtetések 
a jelentéstétellel kapcsolatban, vagyis például, hogy a GRI általi jelentéstétel 2015-ben tovább 
növekedett az amerikai nagyvállalatok körében. A kisebb vállaltok esetében gyorsabb 
növekedést mutatott a fenntarthatósági jelentések készítésének rátája azonban mindezekkel 
szemben – mind a kis- és nagyvállalatok estén – a jelentések hitelesítése és 
minőségbiztosítása az előző évhez képest csak enyhén emelkedett. Egyre nagyobb szerepet 
kapott a tájékoztatás a klímaváltozás kockázatairól, különösen az amerikai vállalatok körében. 
A megállapítások között volt, hogy az összes társadalmi és környezetvédelmi gyakorlat közül 
a korrupcióellenes etikus magatartást bemutató politikák közzététele mutatta a legnagyobb 
növekedést. A pozitívumok mellett azonban számos olyan következtetés is megjelent, mint 
például, hogy a legtöbb vállalat esetén a fenntarthatóság továbbra is hiányzik a vezetői 
javadalmazási filozófiából, illetve a világ sok részén az újjáéledő gazdasági növekedés és a 
gyártási tevékenységeknek köszönhetően a vállalatok egyre több hulladékot generálnak és 
egyre kevesebbet hasznosítanak újra. (The Conference Board, 2015) 

A társadalmi felelősségvállalás koncepciójának üzleti életben való megjelenéséhez 
tekinthetjük az ISO 26000-es nemzetközi szabványt (A társadalmi felelősségvállalás 
útmutatója (ISO 26000, 2010), ISO 26000:2010(E) Guidance on social responsibility), mely 
szervezettípustól és elhelyezkedéstől függetlenül kíván útmutatást adni. Fontos azonban tudni, 
hogy ez a szabvány nem tanúsítható, így alkalmazásának gyakoriságáról kimutatást készíteni 
igen összetett feladat. Mégis rendelkezésre áll olyan adatbázis (PPO, n.d.), ahol látható, hogy 
mely országok adaptálták saját nemzeti szabványrendszerükbe a szabványt, hol van 
folyamatban ez a tevékenység. Illetve az is látható, hogy mely országokban találhatunk olyan 
példákat, szervezeteket, akik kommunikálták, hogy az ISO 26000 egészét, vagy részét 
alkalmazzák. Az adatbázis (PPO, n.d.) alapján készítettem el a 4. ábra negyedik diagramját. 
Természetesen a diagramon szereplő számokat példának kell tekinteni, az előbb említett nem-
tanúsíthatóság és ebből adódó nyilvántartás hiánya miatt. Azonban érdemes megfigyelni, 
hogy mely országok szervezeti alkalmazzák a szabványt. Érdemes hozzátenni, hogy 2010-ben 
megjelenő szabványról van szó, így számosságot tekintve emiatt is elmarad például a fentebbi 
ISO 14001-től (illetve ismét hozható a nem-tanúsíthatóság). A szabványt azonban már több 
mint 25 nyelvre fordították le. 
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4. ábra. ISO 14001 tanúsítványok és hitelesített EMAS rendszerek számának alakulása 

Forrás: Saját összeállítás adatbázisok adatai alapján. ISO 14001 adatok forrása (ISO, 2015), EMAS 
adatok forrása (EMAS, 2016), illetve ISO 26000 adatok forrása (PPO, n.d.) 
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A KPMG felmérése például kimutatta, hogy a világ vezető nagyvállalatinak 90%-a 
tesz jelentést a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményének tényezőiről. (KPMG 
kutatását hivatkozza IISD, 2015) A GRI (Global Repoting Intiative, Fenntarthatósági 
Jelentéstételi Keretrendszer,) oldalán azt olvashatjuk, hogy a világ 250 legnagyobb 
vállalatának 92%-a készít jelentést a fenntarthatsóági teljesítményéről, melyek közül 74% a 
GRI iránymutatását használja. 23000 GRI jelentést tartanak számon az adatbázisban, de ez a 
szám folyamatosan növekszik, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen jellegű 
információk iránt. (GRI, 2015) Magyarországi viszonylatban a nem-pénzügyi jelentések 
megjelenéséről, alakulásáról, illetve kifejezetten a GRI jelentések alakulásáról a Denkstatt 
Hungary Kft. (a GRI hivatalos magyar adatpartnere) készít adatbázist és statisztikákat. A 
Denkstatt 2014-ben vizsgálta, hogy hogyan alakul a hazai nem-pénzügyi jelentések száma. 
1997-től kezdődően tartott számon ilyen jelentéseket. 2000-ig 1-2 szervezet készített pusztán 
ilyen jelentést, majd az ezredfordulót követően kismértékű növekedés indult és 2006-ig már 
majdnem 20 ilyen jelentésről tudni. 2007-re egy ugrás következett be és több mint 30 ilyen 
jelentést regisztráltak, mely szám a következő években tovább növekedett és 2009-ben több 
mint 70 ilyen jelentést rögzítettek. Ezt követően csökkent az ilyen jelentések száma, 2014-ben 
pedig már 40 alá esett. A hazai helyzetről a későbbiekben, a 6.1-es fejezetben bővebben írok. 
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2. függelék: A fenntarthatóság és a versenyelőny/pénzügyi 

teljesítmény kapcsolata 

1. táblázat. A fenntarthatóság és a versenyelőny/pénzügyi teljesítmény kapcsolata a szakirodalomban 
(válogatás) 

Forrás: a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés 

HIVATKOZOTT FORRÁS 
FENNTARTHATÓSÁG ÉS VERSENYELŐNY/PÉNZÜGYI 

TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATA 

(Poter - van der Linde (1995a,b) 
hivatkozza Cerin & Karlson, 2002, p. 17) 

A szervezetek versenyét a környezeti szabályozás irányítja. Az innovatív 
megoldások, melyek a szabályozási nyomásra jönnek létre, nem csak a 
környezeti problémákat csökkentik, hanem sokkal öko-hatékonyabb 
termékeket és jobb versenyképességet eredményeznek. … A proaktív 
módon adaptált környezeti stratégiák nem csak a fenntarthatóságban és 
öko-hatékonyságban segíthetnek, hanem a versenyhelyzetben is.  

(Russo – Fouts (1997) and Sharma – 
Vredenburg (1998) hivatkozza González-
Benito & González-Benito, 2005) 

Példák segítségével hozzák azt a következtetést, miszerint a 
környezetbarát menedzsment és a versenyben adott lehetőségek között 
kapcsolat van. 

(Allee, 1999 hivatkozza Allee, 2000a, p. 
23) 

A környezeti és a társadalmi nézőpont jelenléte a szervezeti értékek 
között.  

(S. Schaltegger et al., 2002) 

 

A környezetvédelmet a vállalati gyakorlatban korábban technológiai 
problémaként értelmezték, azonban idővel gazdasági kihívássá és 
lehetőséggé változott, és szerte a világon az üzleti szervezetekben fontos 
menedzsment-kérdéssé vált.  

(Melynk, Sroufe, & Calantone (2003) 
hivatkozza Gupta & Kumar, 2013, p. 315) 

A szervezet „zöld” célkitűzései versenyelőnnyé válnak és befolyásolják a 
szervezet teljesítményét. 

(González-Benito & González-Benito, 
2005) 

A környezet iránti elkötelezettség igen fontos változója a 
versenystratégiáknak. 

Baranyi (2008) Az öko-címkézéssel kapcsolatban jegyzi meg a szerző, hogy az a 
szervezet számára versenyelőnyt biztosít.  

(Horváthová, 2010; Janssen et al., 2011; 
Lo, 2010) – Irodalomkutatásra hivatkozva. 

A környezetmenedzsment és a pénzügyi teljesítmény, illetve a 
versenyelőny kapcsolata.  

(Janssen et al., 2011, pp. 1691–1692) – 
Különböző tanulmányokra és korábbi 
szakirodalmakra hivatkozik. 

A környezeti és pénzügyi teljesítmény között pozitív és negatív 
kapcsolatokat mutat be irodalomkutatás segítségével, de kiemel 
olyanokat is, melyek arról szólnak, hogy milyen környezeti teljesítmény 
eredményez pénzügyi teljesítményt.  
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3. függelék: A fenntarthatóság makrogazdasági indikátorai 

A fenntarthatóság értékelésére makrogazdasági szinten használt indikátoroknak 
számos definíciós megközelítése létezik. Az OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 1993-ban megjelent 
jelentésében az emberi tevékenységhez kapcsolódóan írt a környezeti indikátorokról és a 
következő definíciókat publikálta: az indikátor az egy paraméter, vagy paraméterekből 
származtatott érték, ami a paraméter értékéhez közvetlenül kapcsolódó jelentőségen 
túlmenően mutat rá/ad információt/ír le állapotot egy jelenségről/környezetről/területről. 
Indexnek nevezik az aggregált vagy súlyozott paraméterek vagy indikátorok összességét, ahol 
is a paraméter a mért vagy megfigyelt tulajdonságok összessége. Indikátorokat 
teljesítményértékelésre használjuk, vagyis a válogatott vagy aggreált indikátorok 
összességével (környezeti állapot indikátorok, környezeti terhelés indikátorai, a társadalmi 
válaszok indikátorai) a cél a környezeti teljesítmény értékelése. (OECD, 1993, p. 6 Table 1) 
Singh és szerzőtársai (2009) munkájukban több definíciót mutatnak be az indikátorok 
meghatározására, azonban elsőként Meadows (1998) definícióját hozzák: <<Az indikátorok 
értékekből adódnak (azt mérjük, amire gondunk van, amivel törődünk) és értéket teremtenek 
(azzal törődünk, amit mérünk)>> (saját fordítás, Meadows, 1998 szó szerinti idézése in Singh 
et al., 2009, p. 191). Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment 
Agency, EEA) 2005-ös definíciója alapján az indikátor egy mérték, általában kvantitatív, amit 
arra használhatunk, hogy egyszerűen tudjuk megmutatni és kommunikálni a komplex 
jelenségeket, beleértve a trendeket és az idővel való előrehaladást. (EEA, 2005, p. 7) 

Lundin (2003) munkájára hivatkozva írják Singh és szerzőtársai, hogy a 
fenntarthatóság indikátorainak kiválasztása és a keretrendszer megalkotása során két 
megközelítést kell megkülönböztetni: az egyik (1) a top-down megközelítés, mely értelmében 
a kutatók és szakértők definiálnak egy keretrendszert és egy fenntarthatósági 
indikátorkészletet; a másik (2) megközelítés a bottom-up, melyben különböző érdekelt felek 
részvétele jelenik meg a keretrendszer és az indikátorválasztási folyamatban (Lundin, 2003 
hivatkozza Singh et al., 2009, p. 192). A fenntarthatósági indexeket alkotó indikátorok 
kiválasztásával kezdi elemző munkáját például Böhringer és Jochem (2007), és irodalmakra 
hivatkozva jegyzik meg, hogy széles körben vitatott terület a fenntartható fejlődés 
indikátorainak kiválasztása, majd kulcs követelményeket fogalmaznak meg az indikátorokkal 
kapcsolatban, melyek a következők: 

1. szigorú kapcsolat a fenntarthatóság definícióival (Pezzey, 1992 pp. 55 et sqq. 
hivatkozza Böhringera & Jochem, 2007). 

2. az érdemi mutatók kiválasztása holisztikus területeket reprezentál (Custance – 
Hillier, 1998 hivatkozza Böhringera & Jochem, 2007). 

3. az adatok megbízhatósága és rendelkezésre állása (mérhetősége) a hosszabb távú 
mérhetőség érdekében (Ramachandran, 2000 és Stehling, 1988 és Barrios & 
Komoto, 2006 hivatkozza Böhringera & Jochem, 2007). 

4. folyamatorientált indikátorválasztás (SRU, 1994, p. 87 és Radke, 1999, pp. 183 et 
sqq. hivatkozza Böhringera & Jochem, 2007). 

5. politikai célkitűzésekből származó lehetőség (Esty et al., 2006 hivatkozza 
Böhringera & Jochem, 2007, p. 2). 

Böhringer és Jochem (2007) munkájukban a „mérhetetlen méréséről” írnak, azaz a 
fenntarthatósági indexeket veszik górcső alá. 11 kiválasztott fenntartható fejlődési indexet 
vizsgálnak, melyeket népszerűségük és az elérhető információk ismeretében választottak ki. 
Munkájukban azt találták, hogy ezek az indexek nem teljesítenek alapvető tudományos 
kritériumokat. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az indexekkel kapcsolatban három 
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központi kérdéskörrel kell foglalkozni (az általuk vizsgált indexek azonban nem megfelelően 
kezelik ezeket a kérdésköröket). Először (1) azzal, hogy a bemeneti változók választásakor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a témák meghatározzák a tematikus aggregálási módszert és 
a mértékek (egységek) pedig meghatározzák a műszaki aggregálási módszert. Másodszorra 
(2) azt hangsúlyozzák, hogy a változók normalizálásnak és a súlyozásnak nincsenek általános 
szabályai, hanem ezeket átlátható módon kell kezelni, alapos kikötésekkel és átfogó 
érzékenységi elemzés alá kell vetni. Harmadjára (3) pedig – hivatkozva Ebert és Welsch 
(2004) munkájára – biztosítani szükséges a bemeneti változók összemérhetőségét. 
(Böhringera & Jochem, 2007) Munkájukban összegzésképpen Singh és szerzőtársai (2009) 
számos dologra hívják fel a figyelmet, melyek az indexek, összetett indikátorok megalkotása 
során hasznosnak bizonyulnak. Ilyen többek között, hogy az al-indikátorokat aprólékosan kell 
megválasztani, a modell választása, a súlyozás mechanizmusa és a hiányzó adatok kezelése is 
fontos szempont, továbbá az indikátorok közötti korrelációra és kompenzációra is figyelni 
szükséges, illetve az érdekcsoportok (közösségek) és érdekelt felek bevonása és 
figyelembevétele is szükséges, hogy megjelenjen. (Singh et al., 2009) 

Singh és szerzőtársai (2009) munkájukban szakirodalmi kutatás segítségével számos, a 
fenntarthatóság mérését, értékelését szolgáló keretrendszert, indikátort és indexet mutatnak be 
– munkájukban megjelennek indikátorok nemzetgazdaságok, városok, ipari vállalatok 
számára, de vannak fejődési mutatók, vagy az innovációt, tudást és technológiát 
reprezentálóak is. Hangsúlyt helyeznek a fenntarthatósági indexekre, melyek, mint összetett 
indikátorok jelennek meg. Az ilyen indexek bemutatását követően értékelést végeznek arra 
vonatkozóan, hogy meghatározzák azt, hogyan is alakultak ki ezek az összetett mérőszámok. 
Az értékelésük során három lépést, szempontot vizsgáltak meg a bemutatott indexek esetében: 
normalizálás, súlyozás és aggregálás. Eredményként azt kapják, hogy az indikátorok 
normalizálása és súlyozása esetében a vizsgált indexeknél nem említenek és nem is 
határoznak meg kritikus feltételeket, vagyis magas fokú „tetszőlegesség” jelenik meg az 
indexekben. Az aggregálás esetében azonban tudományos szabályok jelennek meg, amelyek 
ezen összetett indexek következetességét és értelmét, jelentőségteljességét adják. (Singh et al., 
2009) 

A mérés és értékelés során egy integrált rendszerszerű megközelítés szükségességét 
említik Singh és szerzőtársai, hivatkozva Bossel-ra (Bossel, 1999 hivatkozza Singh et al., 
2009), mely szemlélet ahhoz kell, hogy a méréshez, értékeléshez szükséges indikátorokat 
megfelelően határozzuk meg és mérjük. A szemlélet célja, hogy jól strukturált, könnyen 
reprodukálható és olyan megoldások létezzenek, melyek biztosítják, hogy minden fontos 
szempont megjelenjen a mérés során. (Singh et al., 2009) Singh és szerzőtársai (2009) azt is 
megállapítják, hogy habár különböző nemzetközi erőfeszítések léteznek a fenntarthatóság 
mérésével kapcsolatban, csak kevesek köztük, melyek integrált megközelítést adva 
környezeti, gazdasági és társadalmi szempontokat is figyelembe vesznek, hiszen a legtöbb 
esetben a fókusz csak ezen szempontok egyikén van. Ezzel kapcsolatban jelenik meg azonban 
a munkában, hogy ezek egymás kiegészítőiként is értelmezhetők, hiszen a fenntarthatóság 
több mint a fontos kérdéskörök puszta aggregálása: a kapcsolódási pontokat és a rendszerben 
adódó dinamikus fejlődést is szükséges figyelembe venni. (Singh et al., 2009) 

Az EEA (EEA, 2016) részletesen ír az általa használt indikátorok tulajdonságairól, 
jellemzőiről. Öt kategóriába sorolják az indikátorokat: 

1. Leíró indikátorok (Descriptive indicators), melyek arra keresik a választ, hogy mi 
történik; 

2. Teljesítményindikátorok (Performance indicators), melyekkel a célok elérését 
lehetséges nyomon követni; 
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3. Hatékonyságot mutató indikátorok (Efficiency indicators), melyek a fejlődésre adnak 
választ; 

4. Eredményességet mutató indikátorok (Policy effectiveness indicators), melyek azt 
mutatják, hogy a mérések vajon működnek-e; 

5. Teljes jólét indikátorok (Total welfare indicators), vagyis melyek azt mutatják, hogy 
ahol vagyunk, az jobb-e. (EEA, 2016) 

 

Pálvölgyi és szerzőtársai (2013) jól összefoglalják a nemzetközileg elismert 
szervezeteknek a fenntarthatóság indikátorai témában tett munkáinak kronológiáját, így 
említik az ENSZ programját (Agenda 21), az OECD által készített mutatókat – melyek az 
úgynevezett PSR modell (Pressure-State-Response, Hatás-Állapot-Válasz) logikáját követik –
, az Európai Unió Környezetvédelmi Akcióprogramjait, vagy például az EEA munkáját, mely 
létrehozta meta-információs rendszerét, az Adat Források Katalógusát, illetve a Környezeti 
Információs és Megfigyelő Hálózatot, továbbá a Fenntartható célok és referencia-értékek 
adatbázisát (Sustainable Targets And Reference Value Database). Munkájukban említik még 
az Eurostat által meghatározott az „EU fenntartható fejlődési mutatóit”, illetve az OECD 
modelljének továbbfejlesztését, vagyis a DPSIR (Driving force-Pressure-State-Impact-
Respons, Szektorális hajtóerők-Terhelés-Állapot-Hatás-Válasz) modellt (társadalmi és 
gazdasági folyamatokat is figyelembe vesz), továbbá a Fenntartható Fejlődésért Nemzetközi 
Intézet (International Institute for Sustainable Development) által létrehozott vizuális eszközt 
(„Dashboard of Sustainability”), mely 100 ország számára tartalmaz 46 indikátort. (Pálvölgyi 
(szerk.) et al., 2013, pp. 140–141) 

A következőkben indikátorkészletek tulajdonságait összegzem. 

 

Európai Unió 

Az EU fenntartható fejlődési mutatóinak (Sustainable Development Indicators – SDIs) 
célja, hogy az EU Fenntartható Fejlődési stratégiájának monitoringjában működjenek közre. 
Az előrehaladás ellenőrzését az Eurostat végzi és kétévente jelentést ad ki a mutatók adott 
értékével kapcsolatban. A több mint 130 indikátor közül 10 úgynevezett főindikátort 
azonosítottak a következő tématerületeken: (1) társadalmi-gazdasági fejlődés; (2) fenntartható 
fogyasztás és termelés; (3) társadalmi felzárkóztatás; (4) demográfiai változások; (5) 
közegészségügy; (6) klímaváltozás és energia (2 db főindikátor); (7) fenntartható közlekedés, 
(8) természeti erőforrások; (9) globális kapcsolatok; (10) jó kormányzás (itt nincs 
főindikátor). (EC Eurostat, 2016a) Az EU értékelési keretrendszerében több típusú indikátor 
található, így a különböző igényeket is ki tudják elégíteni. Vannak az úgynevezett (1) 
főindikátorok (headline indicators), melyek a Fenntartható Fejlődési Stratégia fő kihívásaihoz 
kapcsolódnak, széles körben alkalmazottak és majdnem az összes tagállamban elérhetők. A 
főindikátorok után megjelennek a (2) működési indikátorok (operational indicators), vagyis 
melyek a stratégia operatívabb célkitűzéseit mérik, vezető indikátorok és ezek is majdnem 
mindenhol elérhetők. És vannak az úgynevezett (3) magyarázó indikátorok (explanatory 
indicators), melyek egy-egy tevékenység, vagy a fenntarthatóság irányába tett folyamat 
leírását szolgálják. Vannak az úgynevezett (4) kontextus indikátorok (contextual indicators), 
melyek nem közvetlenül mérik a stratégiát, de információtartalmuk miatt szükségesek a 
készletbe, illetve vannak a fejlesztés alatt álló, illetve a fejlesztendő indikátorok is. (EC 
Eurostat, 2016b) 

Az Európa2020 stratégiához kapcsolódva határozott meg indikátorokat az Eurostat, 
melyek segíthetnek a stratégia célmegvalósításának nyomon követésében. A fő célokhoz, 9 fő 
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indikátort definiáltak, melyek a következők: Foglalkoztatás – (1) Teljes foglalkoztatottsági 
ráta; Kutatás & Fejlesztés – (2) A K+F bruttó hazai kiadásai; Klímaváltozás és energia – (3) 
Üvegházhatású gáz-emisszió; (4) A megújuló energia részesedése a teljes bruttó 
energiafogyasztásban, (5) Elsődleges energiafogyasztás, (6) Végső energiafogyasztás; Oktatás 
– (7) Az oktatás és gyakorlat korai elhagyói, (8) Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma; 
Szegénység vagy társadalmi kirekesztettség – (9) Emberek a szegénység, vagy a társadalmi 
kirekesztettség kockázatában. (EC Eurostat, 2016c) 

Az Európai Unió erőforrás hatékonysági útitervében (COM (2011) 571 final, 2011) – 
mely keretet ad az erőforrásgazdálkodással kapcsolatos jövőbeli akciók meghatározásának – 
is találhatunk utalást az értékelést segítő indikátorokra, melyeknek robusztusnak és könnyen 
érthetőnek szükséges lenniük. Definiálják az „az erőforrás-felhasználási hatékonyság” 
mutatóját, mint főindikátor, illetve meghatározzák az úgynevezett kiegészítő indikátorok 
sorozatát a kulcs természeti erőforrásokkal kapcsolatban. Az erőforrás-hatékonyság felé 
vezető ösvények kijelölését követően a nyomon követés és a tagállamok összehasonlítása 
elengedhetetlen, így egy monitoring folyamat kidolgozása is szükséges. A Bizottság számos 
érdekeltből álló fórum számára adta ki a feladatot, hogy az erőforrás-hatékonyságot mérő 
indikátorokat kidolgozzák. Egy korábban megjelent (2013-as a kutatásom) konzultációs 
közlemény útmutató kíván lenni az érdekelt felek számára a monitoringban szereplő 
indikátorokat illetően. (EC, n.d.) A konzultációs közleményben az európai erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatban jelenítenek meg tehát egy eredménytáblát, mely prezentálja az 
erőforrás-hatékonyság indikátorkészletét (A konzultációs anyagban megjegyzik, hogy az itt 
megjelenő draft eredménytábla bizonyos helyeken eltér az erőforrás-hatékonyság útitervét 
megfogalmazó bizottsági dokumentumtól.) (EC, n.d.) A draft eredménytáblában vezető 
indikátorként jelenik meg az erőforrás-hatékonyság, „műszerfal” (dashboard) indikátorként 
pedig a talajjal, vízzel és ÜHG kibocsátással kapcsolatos indikátorok. Megjelennek a 
gazdaság átalakításával kapcsolatos indikátorok, a természeti tőkével és ökoszisztéma 
szolgáltatásokkal kapcsolatosak, illetve az úgynevezett kulcs-szektorokkal kapcsolatos 
indikátorok, nevezetesen az élelmezés, az épületek fejlesztése és a hatékony közlekedés. (EC, 
n.d., p. 25) Az erőforrás hatékonyság eredményjelzője (Resource efficiency scoreboard) nem 
más, mint a végleges indikátorkészlet, mint egy eszköz arra, hogy a természeti erőforrásokkal 
kapcsolatos indikátorok láthatóvá váljanak. Az eredményjelző a már létező indikátorokból 
készült válogatás, mely indikátorok a lehető legtöbb tématerületét lefedik az Európai Unió 
erőforrás hatékonysági útitervének. Az eredményjelző végül, három szinten különböztet meg 
indikátorokat: (1) vezető indikátor (lead indicators), mely a legjobban szemlélteti a természeti 
erőforrásokban bekövetkezett változást; (2) műszerfal indikátorok (dashboard indicators), 
melyek támogatják a vezető indikátort és az erőforrásokra koncentrálnak és a (3) tematikus 
indikátorok (thematic indicators), melyek széles palettát fednek le, természetesen a természeti 
erőforrásokhoz kapcsolódóan három kategóriában – 3.a. a gazdaság átalakítása (hulladék, zöld 
adók, öko-innováció); 3.b. természet és ökoszisztéma (biodiverzitás, talaj és felszín, tengerek, 
levegő); 3.c. kulcs területek (energia, élelmezés, épületek, közlekedés). (EC Eurostat, 2016d) 

 

EEA 

Az EEA 2004-ben állította fel az (első) indikátor-alapkészletét (core set of indicators – 
CSI), mely készlet támogatja az EU politikai prioritásait, rendszeresen frissítik és ismert 
minőségben áll rendelkezésre. 9 kritérium alapján választották ki ezeket az indikátorokat – így 
(1) politikai jelentőség; (2) célkitűzések irányába történő előrehaladás; (3) elérhető és 
rutinszerű adatgyűjtés; (4-5) térbeli és időbeli lefedettség; (6) országos szintű és reprezentatív 
adatok; (7) az indikátorok érthetősége; (8) módszertanilag megalapozott; (9) az EU politikai 
prioritásainak figyelembevétele (EEA, 2005, p. 10) –; majd 2014-ben (EEA, 2014) ennek az 
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első készletnek a felülvizsgálati szükségességéről értekeztek. A 2004-es EEA indikátor 
alapkészlet hat környezeti témát fedett le (légszennyezés és az ózonréteg károsodása, 
klímaváltozás, hulladék, víz, biodiverzitás és szárazföldi környezet) és négy ágazatot érintett 
(mezőgazdaság, energia, közlekedés és halászat), illetve a DPSIR keretrendszernek és az EEA 
indikátorkategóriáknak megfelelően 37 alapindikátort határoztak meg (EEA, 2005). 2014-es 
riportjában az EEA bemutatja az „indikátor szemet” és annak három dimenzióját. A szem 
belső része (pupilla), magja reprezentálja az alapindikátorok (Core Set of Indicators, CSI) 
szűk csoportját, melyeket több követelménynek megfelelve kell kiválasztani. A külső rész 
(szemgolyó) az általános indikátorokat adja, melyeket minimum követelmények alapján 
választunk ki. A szem nagy részében („szem-fehérje”) pedig olyan indikátorok találhatók, 
melyek akár egyszeri előállítás eredményei, vagy akár más szervezetek állítottak elő, de az 
EEA felhasználja az értékelései során. (EEA, 2014, p. 14) 

Az EEA 2012-ben közreadott környezeti indikátorokkal foglalkozó jelentése az első 
kiadása egy minden évben megjelenő, indikátorokat prezentáló jelentés-sorozatnak. Az első 
jelentés a hangsúlyt a zöld gazdaságra és a gazdasági válságra adható lehetséges válaszokra 
(megújult gazdasági növekedés, munkahelyteremtés) helyezi. A zöld gazdaság koncepcióján 
keresztül elfogadásra kerül, hogy az ökoszisztéma, a gazdaság és az emberi jólét, továbbá a 
kapcsolódó tőketípusok szorosan összefüggenek egymással. Ennek a kapcsolatnak a 
biztosítására folyamatos kihívásként kell az erőforrás hatékonyságot fejleszteni, illetve 
biztosítani a természet ellenálló képességét abban a természeti rendszerben, mely fenntartja 
mindezt. A jelentés környezeti indikátorok készletét prezentálja annak érdekében, hogy 
láthatóvá váljon hol tart Európa. (EEA, 2012, p. 5) Az EEA 2012-es jelentés bemutatja az 
EEA által kialakított indikátorkategóriákat, melyekből alakulnak ki az EEA által használt 
„alapvető indikátorok” (EEA, 2012). Az indikátorkategóriákon túl a jelentés második 
fejezetében megjelenik a tematikus mutatókon alapuló értékelés, mely ezzel reprezentálja, 
hogy milyen irányokban érdemes indikátorkategóriákat kialakítani. A jelentésben prezentált 
indikátorokon alapulva bemutatják az egyes környezetvédelmi célok irányába történő 
elmozdulások irányát, helyzetét is, így láthatók az „állapot” indikátorok (fókuszterületek: 
biodiverzitás csökkenése, klímaváltozás, levegőminőség, „tengeri környezet”, vízhiány, 
erőforrás felhasználás), melyek leginkább az ökoszisztéma ellenálló képességéhez 
kapcsolhatók, illetve láthatók a „hatás” indikátorok (fókuszterületek: nitrogén emisszió, 
széndioxid emisszió, levegőszennyezés, vízhasználat, erőforrások, melyek viszont az 
erőforrás hatékonysághoz kapcsolódnak. (EEA, 2012, pp. 120–121 Table 11.1) 

 

OECD 

Az OECD 1990 óta fejleszti és finomítja folyamatosan a környezeti indikátorait és 
hozzájuk kapcsolódó modellezést, illetve a jövőbe tekintő munkát. Definiálják a „Zöld 
Növekedést” (Green Growth), vagyis meghatározzák azt a gazdasági növekedést és fejlődést, 
melyben nem gátolt az a lehetőség, hogy a természeti kincsek folyamatosan biztosítsák azokat 
az erőforrásokat és környezeti szolgáltatásokat, melyekre jóllétünkhöz szükségünk van 
(OECD, 2011, p. 9). A zöld gazdaság indikátorai jelzik a zöld növekedés és az új gazdasági 
lehetőségek megragadásának útját (OECD, 2011, p. 9), így indikátorkészletet javasolnak a 
mérésre (OECD, 2011) A készletet „Zöld Növekedés Indikátorok”-nak (Green Growth 
Indicators) nevezik el, melyek meghatározásával céljuk, hogy segítsék az országokat a zöld 
növekedés értékelésében és összehasonlításában. A mérési keretrendszer a zöld növekedés fő 
jellemzőit kombinálja alapvető számviteli elvekkel és a PSR modell-lel. Az indikátorok 
kiválasztásánál három jellemzőt vesznek figyelembe: (1) analitikai megbízhatóság; (2) 
mérhetőség; (3) irányelveknek (policy) való megfelelés. 25-30 indikátort azonosítottak, 
melyeket négy kategóriába sorolnak: (1) Környezeti- és erőforrás-termelékenység; (2) 
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Természeti tőke; (3) Az életminőség környezeti dimenziója; (4) Gazdasági lehetőségek és 
politikai válaszok (OECD, 2016b). A folyamatos fejlesztést szem előtt tartva, a Zöld 
Növekedés Indikátorai 2015-ben kiegészültek olyan mutatókkal, melyek segítik a környezeti 
innovációk eredményeinek értékelését (OECD, 2016a). 

Az OECD külön definiálja a környezeti indikátorok fogalmát – környezeti indikátorok a 
PSR (Pressure-State-Response) modellnek megfelelő indikátorok, vagyis állapot, terhelés és 
válasz indikátorok (OECD, 1993, p. 6 Table 1) – és készletét, illetve kialakításukkal 
kapcsolatos követelményeket. A környezeti indikátoroknak az (1) irányelveknek (policy) és a 
felhasználóknak megfelelőnek kell lennie, ami a következőképpen érhető el: biztosítson 
átfogó képet a környezeti állapotról, terhelésről és a társadalmi válaszokról; legyen egyszerű, 
egyszerűen értelmezhető és képes legyen az időbeli változásokat megmutatni; legyen 
érzékeny a környezetben és a kapcsolódó emberi tevékenységekben történő változásokra; 
biztosítson alapot a nemzetközi összehasonlításokhoz; országos vagy regionális szinten 
értelmezhető legyen; legyen küszöbértéke, vagy referenciaértéke, melyhez hasonlítani lehet. 
Az indikátoroknak (2) analitikailag megfelelőnek kell lenniük, vagyis technikailag és 
tudományosan is elméletben megalapozott legyen; alapuljon nemzetközi szabványokon és 
legyen nemzetközi konszenzus az érvényességéről; legyen alkalmas arra, hogy gazdasági 
modellekhez, előrejelző és információs rendszerekhez kapcsoljuk. (3) Mérhetőség 
szempontjából fontos, hogy az adat, ami az indikátor előállításához szükséges, legyen 
könnyen hozzáférhető vagy legyen elfogadható költség haszon hányadossal előállítható; 
legyen megfelelően dokumentált és minőségileg ismert, megfelelő eljárásokkal megfelelő 
időközönként frissített. Ezekkel a követelményekkel kapcsolatban azonban azt is megjegyzik, 
hogy ezek egy „ideális” indikátor követelményei, azonban a gyakorlatban az összes nem tud 
teljesüni. (OECD, 1993, p. 7 Table 2) Az OECD az alapvető környezeti indikátorainak 
készletéből kiindulva, a három választási kritérium alapján határozza meg a kulcs 
indikátorokat. A kulcs indikátorok két nagy kategóriája jelenik meg a 2008-as munkában, 
vagyis a szennyezéssel kapcsolatos kérdéskörök (klímaváltozás, ózonlyuk, levegőminőség, 
hulladék, vízminőség) és a természeti erőforrások (víz, erdő, halállomány, mint erőforrások, 
energiaforrások és biodiverzitás) (OECD, 2008). 2012-es (OECD, 2012) tanulmányában 
tekint ki az OECD az elkövetkező időszakra és azt a kérdést teszi fel, hogy „Mi lehet az, amit 
az elkövetkező négy évtized hoz?”. A tanulmányban azt vizsgálják, hogy 2050-ig milyen 
népességi és gazdasági trendek fognak hatni a környezetre, ha az emberiség nem alkalmaz 
több olyan intézkedést, melyekkel jobban tudja menedzselni a természeti kincseket. Négy 
területre fókuszálva jelenik meg az előrevetítés, így (1) klímaváltozás, (2) biodiverzitás, (3) 
víz és a (4) szennyezés egészségügyi hatásai. (OECD, 2012, p. 37 Table 1.1 ) 

 

Egyéb nemzetközi 

Az Inclusive Wealth Report (IWR) (UNU-IHDP & UNEP, 2012), vagyis a jólét 
inkluzív jelentése egy széles és átfogó gazdasági mérési eljárást mutat be és arra hívja fel a 
figyelmet, hogy nem elegendő pusztán az eddigi mutatók alapján – melyek a természeti 
erőforrások változásait nem mutatják – döntéseket hozni az emberi jóléttel kapcsolatban. Az 
IWR egy kritikus első lépésnek tekinthető a globális gazdasági paradigma átalakításában, 
azáltal, hogy megfelelő információt biztosít ahhoz, hogy értékeljük gazdasági fejlődésünket és 
jólétünket, és újraértékeljük szükségleteinket és céljainkat. Mindez eléréséhez nem egy 
univerzális fenntarthatósági indikátor megteremtését tűzi ki célul, hanem egy párbeszéd 
keretrendszerét teremti meg, ahol a különböző területek – környezeti, társadalmi és gazdasági 
– képviselik magukat, így biztosít egy értékes keretet a fenntarthatóság nyomon követésére. 
Számos cél mellett az IWR elsődleges célja, hogy számszerűsíthető információt és elemzést 
biztosítson, mely bemutatja az emberi jólét hosszú távú perspektíváit és méri a 
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fenntarthatóságot. A jelentésben számba veszik a gazdaságban megjelenő, különböző 
vagyonelemeket, illetve a számbavétellel kapcsolatos empirikus eredmények kerülnek 
bemutatásra, vagyis az első részben az inkluzív jólét koncepciójának bemutatása és egy 20 
országot felölelő pilot kutatás eredményeinek prezentálása jelenik meg. A második részben a 
fejlődő ökoszisztéma szolgáltatások számláiba nyújt betekintést a jelentés, illetve azok a 
kihívások jelennek meg, melyekkel akkor szembesülünk, amikor a tőkeállományban 
bekövetkezett változásokat igyekszünk értékelni. A jelentésben megjelennek a jólét mérése 
során alkalmazott kulcs-változók, felosztásuk a következő négy terület szerint adódik: humán 
tőke; termelt tőke; természeti tőke; egészség, mint tőke. (UNU-IHDP & UNEP, 2012) Úgy 
gondolom, hogy az előbbiek, mint indikátorkategóriák is megjelenhetnek. 2014-ben újabb 
riport született, melyben 140 országot vizsgáló elemzést készítettek el, továbbá fejlesztették 
az oktatással és egészséggel kapcsolatos becslések módszertanát (az egészség a humán tőke 
alatt található és bizonyos számításoknál nem vették figyelembe) és míg a 2012-es jelentés a 
természeti tőkére koncentrál, addig a 2014-es jelentés a humán tőkét helyezi a középpontba. 
(UNU-IHDP & UNEP, 2014) 

A „fenntartható fejlődés mérése” (Measuring Sustainable Development) című 
dokumentum létrehozásában több nemzetközi szervezet működött közre, így a UNECE 
(United Nations Economic Commission for Europe, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága), 
OECD és Eurostat által alakított munkacsoport (Group on Statistics for Sustainable 
Development) feladata volt, hogy javaslatot tegyenek egy „kis” indikátorkészletre („small set 
of sustainable development indicators”), mely a fenntartható fejlődés mérését segíti és 
lehetőséget adnak nemzetközi összehasonlításokra (UN, 2008). A munkacsoport számos 
elemzést, összehasonlítást elvégezve (főként létező, ország-specifikus indikátorkészletek 
vizsgálatával) jut eredményre és határozzák meg a fenntartható fejlődés mérésének „kicsi” 
indikátorkészletét, mely stock és flow indikátorokat is egyaránt tartalmaz. A tanulmány célja 
és eredménye tehát a fenntartható fejlődés mérésnek „kicsi” indikátorkészlete, mely nem egy 
nemzetközi ajánlás a mérésre, inkább csak egy kutatói javaslat, amit az országok figyelembe 
vehetnek, amikor formailag tiszta és védhető alapot szeretnének biztosítani a hosszú távú 
jólétre fókuszáló fenntarthatósági indikátoraiknak. (UN, 2008) 

Singh és szerzőtársainak munkájában található a UNCSD (United Nations 
Commission for Sustainable Development, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Bizottsága) által 
javasolt indikátor keretrendszert (Theme Indicator Framework), mely a fenntartható fejlődés 
legfőbb indikátorait mutatja be társadalmi (egyenlőség, egészség, oktatás, lakhatás, biztonság, 
népesség), környezeti (légkör, talaj, óceánok, tengerek, partvidék, friss vizek, biodiverzitás), 
gazdasági (struktúra, fogyasztási és termelési tulajdonságok) és intézményi (keretrendszer és 
kapacitás) bontásban. (Singh et al., 2009, p. 193 Figure 5)  

 

Hazai indikátorkészlet 

Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben 149 indikátort mutatott be a 
fenntartható fejlődés indikátoraiként Magyarország vonatkozásában (KSH 2011), a következő 
indikátorkategóriáknak megfelelően: Társadalmi és gazdasági fejlődés indikátorai; 
Fenntartható termelés és fogyasztás indikátorai; Társadalmi befogadás indikátorai; 
Demográfiai változások indikátorai; Népegészségügy indikátorai; Klímaváltozás, energetika 
indikátorai; Fenntartható közlekedés indikátorai; Természeti erőforrások indikátorok; Globális 
partnerség indikátorai; Kormányzás és közélet indikátorai. (KSH, 2011) 
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Konkrét mutatók 

A fenntartható fejlődés értékelésére tehát számos dokumentum áll rendelkezésre, mely 
irodalomkészlet kiegészíthető olyan dokumentumokkal, melyek erősen kapcsolódva a 
fenntartható fejlődéshez, azonban specifikusabb, egy-egy dimenzióhoz szorosabban 
kapcsolódó témában adnak mérésre, értékelésre útmutatást. A teljesség igénye nélkül, 
néhányat emelnék ki. 

Szlávik János (2005) könyvében a GDP és GNP korlátainak ismertetését követően jó 
áttekintését ad az új típusú makromutatókról, így mutatja be a Nettó Gazdasági Jólét (Net 
Economic Welfare, NEW, Nordhaus és J. Tobin munkássága 1970-ből), Fenntartható 
Gazdasági Jólét Index (Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW, Herman Daly és John 
Cob munkássága), Valódi Fejlődés Mutató (Geniune Progress Indicator, GPI, C. Cobb, T. 
Halstead és J. Rowe munkássága 1995-ből) mutatóit; majd pedig munkájában ír az Ökológiai 
lábnyomról (ÖL, Ecological Footprint, M. Wackernagel et. al. 2001 munkájára hivatkozva), a 
Humán Fejlődés Indexéről (Human Development Index, HDI, UNDP munkája 1990-ből 
(további információ (UNDP, n.d.))), illetve a kutatócsoportjával kialakított ECO-21, komplex 
környezeti indikátorról (J. Szlávik, T. Pálvölgyi, K. Alföldi és K. Mozsgay munkája) (János 
Szlávik, 2005). Bartus (2008) disszertációjában kiemelten említi továbbá a Környezeti 
Fenntarthatóság Indexét (Environmental Sustainability Index, ESI, Esty és szerzőtársai 
munkássága 2005-ből), illetve annak továbbfejlesztett változatát a Környezeti Teljesítmény 
Indexet (Environmental Performance Index, EPI, Esty és szerzőtársai munkássága 2006-ból) 
(További indikátorok láthatóak Bartus, 2008, p. 51  3.1 táblázatában). 

Kelemen írja PhD értekezésében, hogy az ökoszisztémaszolgáltatások az 
ökoszisztémák közvetlen és közvetett hozzájárulásai az emberi jóléthez, így mérésük, 
értékelésük elengedhetetlen (TEEB globális kezdeményezést hivatkozza Kelemen, 2013). Ma 
már Uniós célok („Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégia” című közleménye (COM[2011] 244)) tartoznak az 
ökoszisztémaszolgáltatásokhoz, melyekhez az ökoszisztémák és szolgáltatások állapotának 
felmérésére és kiértékelésére van szükség. Kelemen (2013) jó összefoglalást ad az értékelő 
megoldásokról és Pereira et al. (2005) munkájára is hivatkozik, vagyis, hogy „a Millennium 
Ökoszisztéma Felmérés keretében készítették az első komplex, több módszert felvonultató 
kutatást, amely nem pénzbeli és nem is fizikai mérőszámokkal, hanem a helyi emberek 
jóllétéhez való viszonyán keresztül próbálta meg értékelni az ökoszisztéma szolgáltatásokat” 
(Pereira et al., 2005 hivatkozza Kelemen, 2013). Az ökoszisztéma és az emberi jólét 
értékeléséhez készített kézikönyv lehetőséget teremt, hogy a Millenniumi Ökoszisztéma 
Felmérést szélesebb körben lehessen alkalmazni (Ash et al., 2010). 
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4. függelék: Környezeti teljesítmény, környezeti teljesítmény 
értékelése, környezeti indikátorok 

A környezeti teljesítmény és értékelésének jellemzése 

2. táblázat. A környezeti teljesítmény és értékelésének jellemzése 1 
Forrás: a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés 

JOGSZABÁLYOK , SZAKPOLITIKAI DOKUMENTUMOK , SZABVÁNYOK  

HIVATKOZOTT  FORRÁS 
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY /KÖRNYEZETI 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS (KTÉ)  JELLEMZÉSE  
(1995. évi LIII. törvény, 1995 
(77. § (1)) (A paragrafust 
módosította: 2006. évi CIX. 
törvény 145.§ (5) g.)) 

Környezetvédelmi teljesítményértékelés: A törvény kimondja, hogy az érdekelt „saját 
környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége átvilágítására), 
tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet 
(végeztethet) és - kérelmére - azt a környezetvédelmi hatóság jóváhagyja”. 

(1995. évi LIII. törvény, 1995 
(73. §)) 

Környezetvédelmi felülvizsgálat: A törvény kimondja, hogy „egyes tevékenységek 
környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a 
környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére 
környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.” A 
törvény értelmében a felülvizsgálatnak számos dologra ki kell terjednie, köztük 
például a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére. 

(1995. évi LIII. törvény, 1995 
(81/A. §)) 

Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS): A törvény, a környezeti 
teljesítményértékeléshez kapcsolódóan kimondja, hogy a „környezethasználó külön 
jogszabályban meghatározott módon saját környezetvédelmi teljesítményének 
értékelése és folyamatos javítása, valamint a közvélemény megfelelő tájékoztatása 
érdekében környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben vehet részt.” 

(COM (2001) 761 EMAS II., 
2001 (2. cikk (b))) 

A környezeti teljesítmény folyamatos javítása: „a szervezet vezetésének 
intézkedéseihez kapcsolódó környezetvédelmi vezetési rendszer mérhető 
eredményeinek évről évre történő javítási folyamata az intézkedések minden jelentős 
környezeti tényezője tekintetében, a szervezet környezeti politikája, céljai és 
célkitűzései alapján; az eredmények javításának nem szükségszerűen kell egyidejűleg 
megvalósulni a tevékenység minden területén” 

(COM (2001) 761 EMAS II., 
2001 (2. cikk (c))) 

Környezeti teljesítmény: „környezeti teljesítmény: a szervezet vezetésének a 
környezeti tényezők irányítása terén elért eredményei” 

(COM (2009) 1221 EMAS III., 
2009 (2. cikk 2)) 

Környezeti teljesítmény: „a szervezet vezetésének környezeti tényezőkkel 
kapcsolatos, mérhető eredményei” 

(MSZ EN ISO 14001, 2015, p. 
21) 

A teljesítmény az egy mérhető eredmény, mely kapcsolódhat akár mennyiségi, akár 
minőségi megállapításokhoz. A környezeti teljesítmény a környezeti tényezők 
kezeléséhez kapcsolódó teljesítmény: eredmények, melyek kritériumokkal 
összehasonlítva mérhetők, mutatók felhasználásával. (A szabvány definíciót rövidítve 
adtam itt meg.) 
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3. táblázat. A környezeti teljesítmény és értékelésének jellemzése 2 
Forrás: a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés 

SZAKIRODALMAK  

HIVATKOZOTT  FORRÁS 
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY /KÖRNYEZETI 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS (KTÉ)  JELLEMZÉSE  
(Welford, 1993 hivatkozza 
Thoresen, 1999, pp. 365–366) 

A KTÉ végső célja, hogy biztosítsa, hogy az ipari tevékenységek a fenntarthatóság 
irányába haladnak azon a szinten, ami mind a társadalom, mind a környezet számára 
elfogadható. 

(M. Epstein & Roy, 1998, p. 
291) 

A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy nagyon nehéz a maximális szintjét elérni a 
környezeti teljesítménynek és a fenntarthatósági vagy környezeti kiválóság céljait 
teljesíteni, ha a szervezet menedzsmentje nem hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
környezeti teljesítmény kritikus tényező a szervezet számára. 

(Thoresen, 1999, p. 369) A környezeti teljesítményértékelés funkciója az ipari tevékenységet folytató 
szervezetek esetében, bizonyosságot szerezni arról, hogy mind az ipari folyamatok és 
mind a termék dizájnja, tulajdonságai idővel a fenntarthatóság irányába 
befolyásoltak. Ez a befolyás származhat a szervezeten belülről és egyaránt a 
szervezet külső környezetéből is. A teljesítményértékelés folyamatán belül pedig a 
méréshez és a nyomon követéshez indikátorok használata jelenik meg. 

(Christine Jasch, 2000, p. 80) 

A KTÉ adat és információ gyűjtésének és elemzésének a folyamatos folyamata, 
annak érdekében, hogy az aktuális és az időben (időbeni tendencia) változó 
teljesítmény értékelését biztosítani tudjuk. A KTÉ és a környezeti audit segíti a 
menedzsmentet, hogy a szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos állapotát 
értékelje és így azonosítsa a fejlesztéshez szükséges területeket. 

(M. J. Epstein & Roy, 2001) Munkájukban egy olyan keretrendszert prezentálnak, mely a fenntarthatóság és a 
pénzügyi teljesítmény vezértényezőit mutatja be. Öt fő összetevőt prezentálnak és a 
jelentős kapcsolódási pontok is feltűnnek: vállalati és üzleti egység stratégiája, 
fenntarthatósági tevékenységek, fenntarthatósági teljesítmény, az érdekeltek reakciói 
és a vállalat pénzügyi teljesítménye. Majd a mérés lépéseiről írnak: a stratégia 
lebontása mérhető célokra, mérték definiálása a programokkal és tervekkel 
kapcsolatban és végül a teljesítményindikátorok meghatározása.  

(Charles & Pan (2002) 
hivatkozza Wang et al., 2011, p. 
3484) 

A környezeti teljesítmény koncepciója az üzleti menedzsmentből származik, és úgy 
azonosítják, mint a környezetmenedzsment hatását a szervezetre, vállalkozásra. 

(Kósi & Valkó, 2006, p. 170) A KTÉ segíti a szervezetet: lehetőségek felismerése a környezeti tényezők hatásának 
mérséklésében; a környezeti teljesítményben bekövetkezett változások nyomon 
követésében; az üzleti teljesítmény és a hatékonyság növelésében; a stratégiai 
fontosságú üzleti lehetőségek felismerésében. 

(András Torma, 2007, p. 39)  „a környezeti teljesítmény nem más, mint a szervezet normál és normáltól eltérő 
üzemállapota során felmerülő, az őt körülvevő környezeti rendszert, vagy pozitív, 
vagy negatív módon, input-, vagy pedig output-oldalról terhelő anyag-, energia- és 
információ-áramok, továbbá az ezek menedzselésére kidolgozat folyamatok 
hatékonyságának mértéke, korrigálva az egyes terhelések minőségi jellemzőivel.” 

(Henri & Journeault, 2008, p. 
165) 

A környezeti teljesítményértékelés hátteréről beszélnek a szerzők: először is 
kötelező, a szabályozás miatt; másodszor szükséges a döntéshozás folyamán; 
harmadszor bizonyíték lehet a környezeti tevékenységek hasznaira, előnyeire. 

Seuring et al. (2008) Számos, különböző tényezőt említenek a KTÉ hátterében. 

(Wang et al., 2011, p. 3484) A környezeti teljesítmény integrált értékelése a vállalkozásból származó profitnak és 
a környezeti hatásoknak. 

(Hourneaux, Hrdlicka, Gomes, 
& Kruglianskas, 2014, p. 206) 

A teljesítmény mérése a fenntarthatóság felé való törekvés során fontos kérdéskör a 
vállalatok számára. 
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A környezeti teljesítményértékelés indikátormódszerének jellemzése 
4. táblázat. A környezeti teljesítményértékelés indikátormódszerének jellemzése 
Forrás: a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés 

HIVATKOZOTT FORRÁS  GONDOLATOK AZ INDIKÁTOROKRÓL  

(M. Epstein & Roy, 1998, p. 290) Számos szervezet dolgozott ki környezeti teljesítmény indexeket, írja a 
szerzőpáros, annak érdekében, hogy azok alkalmazásával mérjék a stratégiai 
üzleti egységek és a cég lehetőségeinek teljesítményét. 

(Christine Jasch, 2000, p. 79) A szerző szerint a szervezet-specifikus környezeti indikátorrendszerek fontos 
eszközei a tervezésnek, vezetésnek, továbbá a környezeti terhelés/teljesítmény 
és költségek ellenőrzésének. 

Lamberton (2000, p. 585) A szerző összegzi, hogy az indikátorok használata, melyekkel a környezeti 
teljesítmény mérése lehetséges, kiemelkedő figyelmet kap a 
környezetgazdaságtan és környezetmenedzsment irodalmában. 

(MSZ EN ISO 14031, 2001) A környezeti indikátor „egy sajátos kifejezés, amely információt szolgáltat 
egyrészt egy szervezet fizikai környezeti teljesítményéről, másrészt a 
menedzsmentnek a szervezet környezeti teljesítményének javítására tett 
intézkedéseiről, továbbá a környezet helyi, regionális, nemzeti vagy világméretű 
állapotáról” (MSZ EN ISO 14031, 2001) 

EMAS II. 3. melléklet 
Környezetvédelmi nyilatkozat 3.3. 
A környezeti teljesítményről szóló 
jelentés kritériumai (COM (2001) 
761 EMAS II., 2001) 

Indikátorokkal kapcsolatos elvárások: „(…) a környezeti teljesítmény jelenlegi 
irányadó indikátorait, (…) a kiválasztott indikátorok: a) valósághűen mérjék fel 
a szervezet teljesítményét; b) érthetők és egyértelműek legyenek; c) éves 
összehasonlítást biztosítsanak a szervezet környezeti teljesítménye alakulásának 
felmérése céljából; d) tegyék lehetővé az összehasonlítást az ágazati, nemzeti 
vagy regionális szinten irányadó értékelésekkel; e) tegyék lehetővé az 
összehasonlítást a vonatkozó jogi rendelkezésekkel” 

(M. J. Epstein & Roy, 2001, fig. 2 
p. 601) 

A munkában bemutatott keretrendszerhez kapcsolódóan indikátorokat 
határoznak meg a fenntarthatóság és a pénzügyi teljesítmény mérésére.  

(Henri & Journeault, 2008, p. 165) Irodalomkutatáson alapulva azzal a következtetéssel élnek, hogy az indikátorok 
szerepe az, hogy hatékony eszközök legyenek az értékelésben.  

Seuring és szerzőtársai (2008, p. 
1648) 

A szerzők arról értekeznek, hogy igen valószínűtlen, hogy létezik egyetlen 
olyan indikátorkészlet, mely lefedi az összes szervezeti funkció tényezőit, 
különösen igaz ez akkor, amikor azért alkotjuk meg az indikátorkészletet, hogy 
a fenntarthatósági kérdésekre adjon választ.  

(COM (2009) 1221 EMAS III., 
2009 (2. cikk 27)) 

Környezeti teljesítménymutató: „a szervezet környezetvédelmi teljesítményének 
mérését lehetővé tevő, egyedi kifejezési mód” 

EMAS III. IV. Melléklet 
Környezeti nyilatkozat; C. 
Alapmutatók és más meglévő 
releváns környezeti 
teljesítménymutatók (COM (2009) 
1221 EMAS III., 2009) 

Bevezetés a mutatók tulajdonságai: „A mutatók: a) valósághűen méri fel a 
szervezet környezeti teljesítményét; b) érthetők és egyértelműek; c) éves 
összehasonlítást biztosítanak a szervezet környezeti teljesítménye alakulásának 
értékeléséhez; d) lehetővé teszik az összehasonlítást az ágazati, nemzeti vagy 
regionális szinten irányadó értékelésekkel; e) lehetővé teszik az összehasonlítást 
a vonatkozó jogi előírásokkal” 

(COM (2009) 1221 EMAS III., 
2009) 

Alapmutatók: a) Az alapmutatók valamennyi szervezettípusra alkalmazandók. 
Ezek a mutatók a következő alapvető környezeti területek teljesítményére 
összpontosítanak: i. energiahatékonyság; ii. anyagfelhasználás hatékonysága; 
iii. víz; iv. hulladék; v. biológiai sokféleség; és vi. kibocsátások. 

Singh és szerzőtársai (2009, p. 191) A szerzők munkájukban megjegyzik, hogy számos keretrendszer létezik, 
melyek alkalmasak a fenntarthatóság értékelésére. 
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(Ramos & Caeiro, 2010, p. 157) Az indikátorok fontosságát említik a környezeti és a fenntarthatósági 
teljesítmény értékelése során különböző szinteken, olyan eszközök között, 
melyek alkalmasak a fenntarthatóság mérésére. Bár megjegyzik, hogy ezek az 
eszközök önmagukban nem tartalmazzák a teljesítményértékelés „műszerét”. 
Munkájuk célja, hogy egy olyan keretrendszert hozzanak létre, mely segít a 
fenntarthatósági indikátorok megalkotásában és hatékonyságuk értékelésében.  

(Hák, Moldan, Lyon Dahl, & 
Janoušková, 2012, p. 7) 

A szerzők azt írják, hogy számos gazdasági szereplő használ indikátorokat és 
nagyon sokfajta indikátor létezik. Az indikátorokkal kapcsolatban a 
választással, értelmezéssel és a használattal kapcsolatos nehézségeket is 
megemlítik munkájukban. 

A szakirodalomban megjelenik az indikátorok különböző megközelítéseinek definiálása (Így például Herva, Franco, 
Carrasco, & Roca, 2011; Perotto, Canziani, Marchesi, & Butelli, 2008), illetve az indikátorok jellemzése is (Christine 
Jasch, 2000; Kósi & Baranyi, 2006; Seuring et al., 2008); továbbá számos irodalom létezik, melyek környezeti, 
fenntarthatósági indikátorokkal foglalkoznak és különböző indikátorkategóriákat vezetnek be, mutatnak be (Ilyenek 
például Karavanas et al., 2009; Kósi & Baranyi, 2007; Lamberton, 2000; Mazzi et al., 2012; Myhre et al., 2013; 
Olsthoorn et al., 2001; Rao et al., 2006; Singh et al., 2009; Thoresen, 1999; G. Tóth, 2002). 
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5. függelék: Környezeti (vezetői) számvitel, környezeti költségek 

A környezeti (vezetői) számvitel koncepciója és előnyei 
Szakirodalmi kutatás során több szerző munkájában is olvashatunk a hagyományos 

számvitel hiányosságairól, korlátairól, amikor a fenntarthatóság, környezetvédelem 
számbavételére kerül sor (például Jasch, 2003 & Papaspyropoulos et al., 2012 & Xiaomei, 
2004 hivatkozza Christ & Burritt, 2013; Mathews, 1997; Schaltegger & Burritt, 2000; 
Schaltegger & Sturm, 1992 hivatkozza Stefan Schaltegger & Burritt, 2010). A hagyományos 
számvitelt erősen kritizálják azért, mert nem segíti elő a vállalatok környezeti hatásainak 
megértését, így az ilyen kritika ahhoz vezetett, hogy további beszámolók jelentek meg, 
melyek a környezeti és társadalmi teljesítményt és ezek gazdasági teljesítménnyel való 
kiegyensúlyozását mutatják be (például Figge et al., 2002; S. Schaltegger & Dyllick, 2002; 
Stefan Schaltegger & Burritt, 2010). Ennek következtében vált szükségessé a hagyományos 
vállalati számbavételi rendszerek felülvizsgálata, azzal a céllal, hogy a rendszerek a jövőben 
magukba foglalják a környezeti és társadalmi kérdésköröket és azok pénzügyi hatásait (Stefan 
Schaltegger & Burritt, 2010). 

Schaltegger definiálta, Csutora Mária és Kerekes Sándor fordítatta le a környezeti 
számvitel (environmental accounting) fogalmát, ami tehát „a számvitel olyan alágaként 
definiálható, amely azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magában, 
amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a 
környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és jelentésbe 
foglalják.” (Schaltegger, 2000 hivatkozza Csutora & Kerekes, 2004, p. 72) Egyfajta 
koncepcionális fejlődést láthatunk, ha Schaltegger és Burritt (2010, p. 375) egy későbbi 
munkáját tekintjük, akik cikkükben hivatkozva Lamberton munkájára a környezeti számvitel 
új kifejezéskent vezetik fel a fenntarthatósági számvitel fogalmát (Lamberton, 2005 
hivatkozza Schaltegger & Burritt, 2010). A fenntarthatósági számvitel szerepére úgy 
fókuszálnak, mint egy olyan megközelítésre, mely segítheti a menedzsmentet a vállalati 
fenntarthatóság és a felelősség fejlesztésében, továbbá a hagyományos számvitel 
kiterjesztésének és a jelentéstétel tetőpontjának nevezik. (Stefan Schaltegger & Burritt, 2010) 

Az EPA (EPA, 1995, p. 4) dokumentuma részekre bontva a környezeti számvitelt, a 
környezeti vezetői számvitelt (EMA, environmental management accounting) határozza meg, 
mint az a folyamat, mely azonosítja, összegyűjti és elemzi az információkat elsősorban belső 
használatra, hiszen a legfőbb célja, hogy támogassa az üzleti élet előretekintő vezetői 
döntéshozását.  

Steele és Powell (2002) munkájára hivatkozva de Beer és szerzőtársa a környezeti 
számvitelt úgy definiálják, mint az anyagáramok és hozzájuk kapcsolódó pénzáramok 
azonosítása, allokációja és elemzése azáltal, hogy környezeti számviteli rendszereket 
alkalmaznak, azzal a céllal, hogy betekintést nyerjenek a környezeti hatásokba és az azokkal 
kapcsolatos pénzügyi eredményekbe (Steele and Powell, 2002 hivatkozza de Beer & Friend, 
2006, p. 549). Az EPA (U.S. Environmental Protection Agency, Környezetvédelmi 
Ügynökség az Egyesült Államokban) 1995-ös dokumentuma a környezeti számvitel típusait 
említi, melyben 3 típus jelenik meg: nemzeti elszámolási rendszerek (national income 
accounting); a pénzügyi számvitel (financial accounting); és a vezetői számvitel (managerial 
or management accounting) (EPA, 1995, p. 4). Az utóbbit úgy definiálja a dokumentum, mint 
az a folyamat, mely azonosítja, összegyűjti és elemzi az információkat elsősorban belső 
használatra, hiszen a legfőbb célja, hogy támogassa az üzleti élet előretekintő vezetői 
döntéshozását (EPA, 1995) – elnevezését tekintve pedig környezeti vezetői számvitel (EMA, 
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environmental management accounting), mert a környezeti számvitel típusaként bontja ki a 
fogalmat.  

Jasch (2003, p. 668) úgy definiálja a környezeti vezetői számvitelt, hogy az az 
összetett megközelítés, mely biztosítja az adatok átmenetét a pénzügyi számvitelből, 
költségszámításból és anyagáramlási számlákból afelé, hogy növeljük az anyaghatékonyságot, 
csökkentsük a környezeti hatást és kockázatokat, és hogy csökkentsük a környezetvédelem 
költségeit. Kerekes és Csutora (2004) munkájukban a vállalati szintű környezeti számvitel 
típusaival foglalkozik, majd Shalteggerre hivatkozva írják, hogy a környezeti vezetői 
számvitel (környezeti kontrolling) fókusza a belső elemzésekre, továbbá a vezetői döntések 
megkönnyítésére esik. A „környezeti kontrolling a környezeti számvitel olyan alrendszere, 
amely a környezetvédelmi működés pénzügyi hatásaival foglalkozik, és célja a vezetői 
döntések támogatása a termékek és projektek értékelése által” (Csutora & Kerekes, 2004, p. 
71).  

A környezeti számvitellel kapcsolatos koncepciók meghatározásánál maradva, 
érdemes még megemlíteni Schaltegger és Burritt (2010, p. 375) munkáját, akik cikkükben 
hivatkozva Lamberton (2005, p. 8) munkájára a környezeti számvitel új kifejezéskent vezetik 
fel a fenntarthatósági számvitel fogalmát (Lamberton, 2005 hivatkozza Schaltegger & Burritt, 
2010); azonban később arról írnak, hogy fenntarthatósági számvitel szerepére úgy 
fókuszálnak, mint egy olyan megközelítésre, mely segítheti a menedzsmentet a vállalati 
fenntarthatóság és a felelősség fejlesztésében. Munkájukban továbbá azt vizsgálják, hogy 
milyen szerepe van a fenntarthatósági számvitelnek a vállaltok felelősségvállalásában és mi 
szükség van a bevezetésére. A fenntarthatósági számvitel meghatározásával kapcsolatban 
rendszerezik a kapcsolódó fogalmakat: bemutatják a pénzügyi számvitel jelentését (financial 
accounting), a költségszámítást (cost accounting) és említik a vezetői számvitelt (management 
accounting) is, azonban a fontosság mellett kritikával is illetik (hivatkozva korábbi munkákra) 
ezeket a koncepciókat. A fenntarthatósági számvitelt a hagyományos számvitel 
kiterjesztésének és a jelentéstétel tetőpontjának nevezik. (Stefan Schaltegger & Burritt, 2010) 

A koncepciók közül munkámban a környezeti vezetői számvitel kap hangsúlyt. 
Gazdálkodó szervezet szintjén az EMA iránti érdeklődés növekedésének egyik oka lehet, 
hogy egyre több olyan eszköze létezik az EMA-nak, mely a menedzsment folyamatokban 
segít (Ansari et. al., 1997; Gray & Bebbington, 2001; Burritt & Schaltegger, 2001; 
O’Donovan, 2002 hivatkozza C. Jasch, Burritt, & Saka, 2006, pp. 1263–1264), de nem szabad 
elfelejteni, hogy az EMA implementálása növelheti a versenyképességet is Uzunboylu et al. 
(2012). Ezzel szemben például Christ & Burritt (2013) megjegyzik, hogy elméleti síkon az 
EMA-ról beigazolódik, hogy számos előnye van, ezzel szemben a gyakorlati alkalmazása 
elmarad. Azt is megjegyzik az IFAC 2005-ös dokumentumával kapcsolatban, hogy a kisebb 
szerveztek nem képesek megbirkózni az EMA alkalmazásával és szükséges lenne egy olyan 
útmutatóra, amely a kis és közepes vállalkozások számára is eligazítást ad az EMA-val 
kapcsolatban. Szakirodalmi kutatásra hivatkozva azonban például az EMA tevékenységeknek 
számos hasznát is megemlítik: például a kevésbé látható előnyök, így például: imázs, 
alkalmazottak megtartása és kevesebb figyelem a szabályozás oldaláról (Adams & Zutshi, 
2004 & Bennett & James, 1997 hivatkozza Christ & Burritt, 2013); illetve a tisztább 
termeléssel kapcsolatos eredményeket (Gale, 2006, p. 1233 & Schaltegger et al., 2012 
hivatkozza Christ & Burritt, 2013). Az ártalmatlanítási költségek csökkentése, pénzügyi 
haszon a hatékony erőforráshasznosításnak köszönhetően, megtakarítások (Environmental 
Protection Agency, 2000 hivatkozza de Beer & Friend, 2006 a környezeti számvitellel 
kapcsolatban), anyaghatékonyság, környezeti hatás és kockázatok csökkentése, a 
környezetvédelem költségeinek csökkentése Jasch (2003) mind szerepelnek a hasznok között.  
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A környezeti költség koncepciója és kategóriái 
A költségek szerepének hangsúlyozása ellenére nem létezik a környezeti költségeknek 

egységesített definíciója (Christine Jasch, 2003); azonban fontos, hogy a vállalati 
környezetvédelmi tevékenységek esetén nem csak a költségek oldalán, hanem a bevételi, 
profit oldalon is felmerül ez a definíciós hiányosság (Christine Jasch, 2003, pp. 668–669). Az 
a tény, hogy a környezeti költségeknek nem teljesen van nyomuk a hagyományos számviteli 
rendszerekben (például Csutora & Kerekes, 2004), gyakran oda vezet, hogy torz számítások 
keletkeznek a fejlesztési lehetőségekről és a lehetséges megtakarításokról (Christine Jasch, 
2003). Az egységes definíció hiányának ellenére számos megközelítés létezik a 
szakirodalomban: például Jasch (2003, p. 670) értelmében a környezeti költségek a szervezeti 
anyag- és pénzáramok integrált rendszerének részei és nem elkülönített típusként jelennek 
meg a költségeken belül. A környezeti költség definiálásával kapcsolatban többször említi az 
anyagáramok meghatározásának szerepét, külön koncentrálva a hulladékáram szerepére, 
mivel úgy definiálja, hogy a hulladék a gazdaságtalan működés jele. Költségkategóriák 
bemutatásán túl felhívja a figyelmet arra is, hogy az EMA nem fókuszál az externális hatások 
és a „soft” faktorok (mint az imázs, elszámolhatóság, etika) becslésére, mivel az EMA-t a 
vállalati belső döntéshozáshoz fejlesztették ki és ezért arra fókuszál, hogy nyomon kövesse a 
valódi környezeti- és anyag-hatékonyság veszteségeket az adott évben. (Christine Jasch, 2003, 
p. 671). 

A termékekkel, folyamatokkal, rendszerekkel és adottságokkal (facility) kapcsolatos 
környezeti költségek feltárása és felismerése jó a menedzseri döntéshozatal során, írják az 
EPA (1995) dokumentumában. Hogy hogyan határozza meg egy szervezet a környezeti 
költségeit, az attól függ, hogy hogyan áll szándékában felhasználni az információt, továbbá a 
feladat nagysága és köre is befolyásolja. További tulajdonságként mondható el, hogy nem 
mindig egyértelmű, hogy egy költség környezeti vagy sem. (EPA, 1995) A UNDSD (2001) 
(Egyesült Nemzetek Fenntarthatósági Bizottsága, United Nations Division for Sustainable 
Development) meglátása szerint a környezeti költségek közé a belső és a külső költségeket 
sorolhatjuk, továbbá ezek a költségek kapcsolódnak minden olyan költséghez, melyek 
környezeti károkkal és környezetvédelemmel kapcsolatban merültek fel. 

A költségek helyes meghatározását támogatja például az MFCA (Matrial Flow Cost 
Accounting, Anyagáram költség elszámolás) módszertana is, melynek célja, hogy mind a 
gazdasági, mind a környezeti teljesítményt fejlessze azáltal, hogy mennyiségileg és pénzügyi 
oldalról is nyomon követi a hulladékot, az emissziót és a melléktermékeket. Mindezt úgy 
teszi, hogy pénzügyileg számszerűsíti az anyagveszteségeket (hulladék, melléktermék, 
emisszió), és így ad átfogó és megbízható képet a termelés hatékonyságáról, vagy éppen 
hatékonytalanságáról. (Viere & Prox, 2010) 

Papaspyropoulos és szerzőtársai (2012) a környezeti költségszámítás (environmental 
cost accounting) jelentését vizsgálják és számos irodalomra hivatkozva vezetik le egy olyan 
múlt orientált, rövid távra fókuszáló (Burritt et al., 2002 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 
2012) koncepcióként, ami a környezeti vezetői számvitel aldiszciplinájaként jelenik meg 
(Schaltegger and Wagner, 2005 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 2012), de pozícionálható a 
társadalmi (Cullen and Whelan, 2006 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 2012), illetve a 
fenntarthatósági számvitel (Schaltegger and Burritt, 2010 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 
2012) szélesebb koncepcióján belül is. Felhívják a figyelmet, szintén szakirodalmi alapokra 
támaszkodva, hogy kezdetben a környezeti költségszámítás nem tartalmazta a társadalmi és 
externális költségeket (Jasch, 2003, 2006 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 2012), azonban a 
módszertan ma már becsli az externális költségeket (Gale & Stokoe, 2001 & Howes, 2004 & 
Jasch & Lavicka, 2006 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 2012) és a döntéshozatal során a 
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környezeti költségszámítás és a környezeti teljesítményindikátorok integrálását is megnevezik 
(Schaltegger and Wagner, 2005 hivatkozza Papaspyropoulos et al., 2012). Munkájuk elején a 
számvitel (számbavétel) két típusára hívják fel a figyelmet: a fizikaira, ami a környezeti 
teljesítményindikátorokon keresztül lehet prezentált, illetve a pénzügyire, ahol a környezeti 
költségek vizsgálata jelenik meg (Papaspyropoulos et al., 2012). 

A környezeti költségszámítás jobb megismerése érdekében hasznos lehet áttekinteni a 
környezeti költségek csoportosítási lehetőségeit, hiszen a szakirodalomban számos 
csoportosítással találkozhatunk (reprezentatív felsorolást és elemzést ad például Ván (2014)), 
azonban munkámban a következő csoportosításokat tekintettem át: 

- EPA (1995): Környezeti költségek vállalati szinten (Environemental Costs Incurred 
by Firms): hagyományos költségek; rejtett költségek (kötelező-szabályozó 
költségek, előköltségek, utóköltségek, önkéntes (a megfelelésen túl)); feltételes 
költségek, intangibilis költségek, externális költségek 

- UNDSD (2001, p. 19) (United Nations Division for Sustainable Development): 
Környezeti költség/kiadás kategóriák (Environmental cost/expenditure categories): 
Hulladék és emissziókezelés, A megelőző környezetvédelem költségei, A termékbe 
nem kerülő költségek anyagköltségei, A termékbe nem kerülő kibocsátások 
feldolgozási költségei. 

- UNDSD (2001, p. 93) (United Nations Division for Sustainable Development): 
Környezeti teljesítményindikátor rendszer (Environmental performance indicator 
system): Termelési output; Nyersanyag input; Segédanyagok; Csomagolás; 
Üzemeltetéshez szükséges anyagok; Energia; Víz; Hulladék; Hulladékvíz; Speciális 
szennyezések; Légszennyezés. Továbbiak: Munkavállalók száma, Megtérülés, 
EBIT, Termelési órák, Munkanapok, Beépítettség; Menedzsment 
teljesítményindikátorok: a megvalósított célok, célkitűzések száma; Jogszabályi 
nem-megfelelések száma, vagy a törvényhozásnak való megfelelés foka; KIR 
tanúsított telephelyek száma; környezeti jelentéssel rendelkező telephelyek száma, 
Forgalom az EMS tanúsított telephelyekről (%); zöld termékek forgalma (%). 

- Jasch (2003): általános input-output nézete a számláknak. 

- IFAC (2005) (International Federation of Accountants, Könyvelők Nemzetközi 
Szövetsége) (hivatkozza Papaspyropoulos et al., 2012): Költségkategóriák: (1) A 
termék outputok anyagköltségei, beleértve azokat az anyag beszerzési költségeket, 
melyek fizikai termékké válnak. (2) A nem termék outputok anyagköltségei, 
beleértve azokat az anyag beszerzési költségeket, melyek hulladékká és emisszióvá 
válnak. (3) A hulladék és emisszió kezelés (kontroll) költségei beleértve a nem-
termék outputok kezelési költségeit, a környezeti károk helyreállítási költségeit és a 
szabályozási nem-megfelelőségek költségeit. (4) Megelőzés és egyéb 
környezetmenedzsment költségek, beleértve a proaktív környezetei magatartás 
költségeit. (5) Kutatás és fejlesztés költségei, beleértve a környezeti kérdésekben 
folytatott kutatás költségeit. (6) Kevésbé megfogható költségek, beleértve a belső és 
externális költségeket, melyek a jövőbeli szabályozási hatásokkal, vagy érdekelt fél 
kapcsolatokkal kapcsolatban merülnek fel. 

Főleg a zöld (köz)beszerzések területén merül fel az igény a teljes életcikluson alapuló 
elemzések elvégzésére. Az életciklus elemzés egy termék, vagy éppen egy szolgáltatás teljes 
életútja alatt vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait; életciklusnak 
nevezzük egy termék hatásrendszerének egymást követő, egymáshoz kapcsolódó szakaszait (a 
nyersanyag beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy 
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az ártalmatlanításig terjedő szakaszok) (MSZ EN ISO 14040, 2006). Ehhez kapcsolódva 
érdemes megemlíteni az „életciklus költségelemzést” (Life Cycle Costing, LCC), mely a 
teljes életút alatt felmerülő költségeket veszi számba, beleértve vételárat, telepítési, működési, 
karbantartási, megújítási költségeket és az élettartam végén maradó értéket is. 
(Businessdictionary, n.d.) Szakirodalmi összefoglalást ad az életciklus költségtervezés 
kérdéséről értekezésében Zsellér Orsolya, aki a következtetésként a következőket írja: „Az 
életciklus költségelemzés egy olyan controlling módszer, mely a termék, szolgáltatás, 
létesítmény rövid távon megtermelt hozamai mellett figyelembe veszi a teljes életciklus alatt 
felmerülő költségeket és keletkező nyereségeket. Létesítmények tervezése során a módszer 
alkalmas a hosszú távú költséghatékonyság és energiahatékonyság tervezésére, mivel 
segítségével kiválasztható a lehető legoptimálisabb energiafelhasználási stratégia.” (Zsellér, 
2010, p. 68) Véleményem, hogy érdemes az LCC koncepcióját a környezeti költségek 
tárgyalásakor megemlíteni, azonban figyelembe kell venni, hogy pusztán a hagyományos 
költségek életcikluson keresztüli leltárával a környezeti költségek továbbra is rejtve 
maradnak.  

Hasonlóan tekinthetünk a teljes beszerzési és fenntartási költségre (Total Cost of 
Ownership, TCO – esetleg tulajdonlás teljes költsége/beszerzési teljes költség magyarul), 
melynek kialakításával az IT infrastruktúra összes lehetséges előforduló költségének, így 
beszerzés, telepítés, menedzsment, használat, támogatás stb. kalkulálása volt a cél (az 
alapmodell 1987-ben készült, a Gartner Group gondozásában). (Pető, 2002 Szabó, Bányainé 
Tóth, & Illés, 2014) Az alapmodell megalkotása után számos cég alakította ki saját TCO 
rendszerét, írják Szabó és szerzőtársai. Munkájukban több megközelítést is bemutatnak, 
azonban az alapmodellre támaszkodva a következő TCO kategóriákat rögzítik az alapanyag 
beszerzés területén belül: anyagköltségek, infrastruktúra költségek, folyamat költségek, 
teljesítés költségei. (Szabó et al., 2014) 
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6. függelék: CSR értékelés 
 

A CSR és a stakeholder koncepció meghatározása 
Korábbi publikációmban (Harazin, 2013) már foglalkoztam a CSR definíciós 

hátterének változásával. Kiindulásként érdemes az Európai Bizottság 2001-es definícióját 
tekinteni, mely szerint „a CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes 
alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenységükbe és az 
érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (COM, 2001, p.8 idézi Csigéné Nagypál, 2008, p. 8). 
10 évvel később, vagyis a Bizottság 2011-ben publikált definíciójából azonban már hiányzik 
az önkéntes szó, vagyis a CSR „a vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti 
felelőssége” (COM (2011) 681, 2011, p. 7). Pop és szerzőtársai (2011) szerint a társadalmi 
felelősségvállalás célja, hogy magába foglalja a vállalati tevékenységekért vállalt felelősséget 
és az érdekelt felekkel kapcsolatos tevékenységein keresztüli pozitív hatást növelje. A szerzők 
nagy szerepet tulajdonítanak a vállalkozásoknak és a multinacionális szervezeteknek a 
fenntartható fejlődés koncepciójának gazdaságban való megjelenésével kapcsolatban, mely 
szerepet a társadalmi felelősségvállaláson keresztül közelítenek meg (Pop et al., 2011, p. 
1021). A szakirodalmi koncepciók sorába érdemes beékelni a 2010-ben megjelent ISO 26000-
es nemzetközi szabványt (A társadalmi felelősségvállalás útmutatója (ISO 26000, 2010), ISO 
26000:2010(E) Guidance on social responsibility), mely mint önszabályozó eszköz útmutatást 
ad, támogatja a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. (Harazin, 2013) 

Az ISO 26000-es nemzetközi szabvány bármely szervezet számára útmutatást nyújt 
azon főbb elvekről, melyek követésével a társadalmi felelősségvállalás elmélete a gyakorlatba 
emelhető oly módon, hogy az a vállalat hatékonyságát, eredményességét és 
versenyképességét támogassa. A szabvány a CSR 7 alapelvének és úgynevezett fő 
tárgyköröknek a részletes kifejtésével segíti a szervezeteket a gyakorlati megvalósításban. 
(ISO 26000, 2010) (Az alapelveket és tárgyköröket korábbi publikációban (Harazin & Kósi, 
2013c) vizsgáltuk részletesen.) Az ISO 26000-es szabvány külön fejezetben foglalkozik azzal, 
hogy hogyan is lehetséges integrálni a társadalmi felelősségvállalást a szervezeten keresztül, 
továbbá önkéntes eszközök használatát is útmutatásként adja, vagyis összefoglaló jelleggel 
bemutatja, hogy milyen meglévő eszközökkel ösztönözhető a CSR (ISO 26000, 2010, pp. 69–
84). (Harazin & Kósi, 2013c) 

A szakirodalomban tehát megjelenik a „vállalatok stakeholderek iránti 
felelősségvállalásának” (Company Stakeholder Responsibility) előtérbe kerülése, mely 
koncepció 2006-ban Freeman és szerzőtársainak munkájában tűnt fel. (J Szlávik et al., 2009, 
pp. 94–95). Az előtérbe kerülést hangsúlyozzák Öberseder és szerzőtársai (Donaldson & 
Preston, 1995 and Jones, 1995 referred by Öberseder et al., 2013, fig. 1840) is, akik szerint 
igenis fontos egy szervezet számára, hogy kikkel szemben kell felelősen viselkednie – az 
érdekeltek szűk csoportja alatt értik mindazokat, akik a gazdálkodó szervezet „túléléséhez” 
kellenek. Caroll és Freeman írásaira hivatkozva írják Lee és szerzőtársai (Carroll, 1991 and 
Freeman, 1984 referred by Lee, Park, & Lee, 2013, fig. 1716), hogy a CSR a stakeholder 
koncepcióban gyökerezik. A társadalmi felelősségvállalás kifejezés, Freeman és 
szerzőtárasainak véleménye szerint (J Szlávik et al., 2009, pp. 94–95) azt sugallja, hogy a 
CSR pusztán kompenzációs tevékenység az okozott társadalmi érdekellentétek 
ellensúlyozására – vagyis a vállalat alapvetően kell, hogy szolgálja a társadalom érdekeit, így 
a járulékos tevékenységek helyett inkább a vállalati stratégia részeként a vállalat érintettjeinek 
(stakeholder) érdekeit szükséges inkább figyelembe venni. (Kósi & Harazin, 2010) Az érintett 
felek, vagy érdekelt felek (stakeholderek), érdekcsoportok „azok az egyénekből, vagy 
szervezetekből létrejött csoportosulások, laza szerveződések, amelyek befolyásolják az adott 
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gazdálkodó szervezet céljait, a célok elérésének eszközeit, vagy amelyek a szervezeti célok 
által érintettek” (Kósi & Valkó, 2006, p. 22). A legtöbb szakirodalom az érintettek két 
csoportját különbözteti meg: a szervezeten belüli érdekcsoportokat, érdekelteket, mint belső 
érintettek (tulajdonosok, részvényesek, menedzserek, munkavállalók stb.) vagy a szervezeten 
kívüli, mint külső érdekcsoportok, érintettek (versenytársak, vevők, szállítók, állampolgárok 
stb.) (Kósi & Valkó, 2006). (Harazin, 2013) Szlávik és szerzőtársai (2009) alapján, egy 
tágabb értelmezést tekintve, az érdekelt felek között tartható nyilván minden olyan 
beazonosítható csoport, vagy egyén, aki a vállalat célmegvalósítását befolyásolja, vagy akire a 
vállalat befolyással van; szűkebb értelemben véve pedig mindenki érdekelt fél, akitől a 
vállalat folyamatos fennmaradása függ. Chikán (2001) vállalatgazdaságtani értelemben 
vizsgálja a fogalmat és szintén felhívja a figyelmet a kapcsolat kettősségére: az érintettek 
befolyásolják a működés eredményességét, illetve előnyök vagy éppen hátrányok érik őket a 
vállalat működésének következtében. (Kósi & Harazin, 2010) 

Az ISO 26000-es szabvány érdekelt félnek tekinti azokat a személyeket, vagy 
csoportokat, akiknek bármilyen érdeke van valamely szervezeti döntésben vagy 
tevékenységben (ISO 26000, 2010, p. 4). A szabvány külön ír arról, hogy milyen szerepe van 
az érdekelt feleknek a társadalmi felelősségben, azonosításukat, illetve az elkötelezettséget 
feléjük alapvetőnek tartja, továbbá külön alapelvként is megjelenik az érdeketek elvárásának 
tisztelete. Érdemes a társadalom, szervezet és érdekeltek közötti, szabványban megjelenő 
kapcsolatot is megnézni. A társadalom és az érdekelt felek külön jelennek meg és 
magyarázatként azt írják, hogy a szervezetnek, az érdekelt feleinek és a társadalomnak 
különböző meglátásai vannak, mivel céljaik nem feltétlenül egyeznek. Három kapcsolatot 
emelnek ki: a szervezet és a társadalom közöttit; a szervezet és az érdekeltjei közöttit; illetve 
az érdekeltek és a társadalom közöttit. (ISO 26000, 2010) A „vállalatok stakeholderek iránti 
felelősségvállalásának” és a szabványnak kapcsolata tehát értelmezhető, úgy gondolom, hogy 
a vállalatok stakeholderek iránti felelősségvállalásának gyakorlati megvalósításában 
megfelelő útmutató lehet a szabvány (figyelembe véve a tárgyköröket, alapelveket, 
feladatokat, hiszen több helyen is kiemelt szerep jut az érdekelteknek). (Kósi & Harazin, 
2010) Érdemes megjegyezni, hogy a stakeholderek alatt értjük (lásd fentebbi szakirodalmak 
az érdekelt-fél elméletről) a szervezet belső érintettjeit is, azaz a szervezet munkavállalóit is. 
A belső érintettek iránti felelős magatartás is megjelenik tehát a koncepció értelmében, melyet 
az ISO 26000-es szabvány megerősít. Számos olyan alapelv és főbb tárgykör található a 
szabványban, mely a munkavállalókkal kapcsolatban (is) közvetlenül (átláthatóság, etikus 
magatartás, az érdekelt felek érdekeinek tisztelete, vállalati vezetés, munkagyakorlatok), vagy 
közvetetten (a nemzetközi magatartási normák tisztelete, az emberi jogok tisztelete, emberi 
jogok, környezet) értelmezhető. Perrini (2005) európai szervezetek körében végzett kutatási 
eredményekre hivatkozva írja, hogy a felelősségvállalás során elsősorban arra helyeznek 
hangsúlyt, hogy hogyan képesek kielégíteni az emberi erőforrások igényeit. Pop és 
szerzőtársai (2011) a fenntarthatóság felé való átmenetben a munkaerőpiacra gyakorolt, 
változást igénylő hatást emelik ki: több figyelmet szükséges fordítani munkavállalásra, 
képzésekre és a tisztességes munkára. Az NFFT Keretstratégia (2012) többek között a 
fenntarthatóság felé való átmenet céljait definiálja, illetve feladatokat határoz meg. Ezeket 
alaposan megvizsgálva azt a következtetést lehet tenni, hogy a gazdálkodók 
felelősségvállalása a munkavállalók felé is kell, hogy irányuljon. 

 

 

 



147 
 

A CSR értékelésének módszerei 
5. táblázat. Módszerek a szakirodalomban a társadalmi felelősségvállalás értékelésére 

Forrás: a hivatkozott források feldolgozása és bemutatása In: (Harazin & Kósi, 2011a); utalás az értékelő 
megoldásokra In: (Harazin & Kósi, 2011d, 2013b); jelen munkában saját szerkesztés 

DIREKT MÓDSZEREK  
A MÓDSZER 

MEGNEVEZÉSE 
LEÍRÁS, JELLEMZÉS  HIVATKOZOTT 

FORRÁS 

CSR Önértékelési 
Kézikönyv (CSR 
Self-assessment 
Handbook) 

A kézikönyv egy önértékelési eszköz kis és nagyobb szervezetek számára: 
lehetőséget biztosít, a szervezetek teljesítményértékelésére, vagyis a saját 
teljesítmény nyomon követésére és a versenytársakhoz való hasonlításra. Öt 
kategóriában, 25 kérdés formájában, indikátorok alkotása adja a módszertant, 
az értékelés pedig az indikátorok pontozásán alapszik. A módszertan Vezetés, 
Környezet, Munka(erő), Közösségi kapcsolatok és Üzleti környezet témáján 
belül méri és értékeli a szervezeteket. 

(UNDP, 2010) 

ISO 26000-es 
szabvány 

A szabvány 7. fejezete foglalkozik a teljesítmény értékelésével, vagyis olyan 
irányú tevékenységeket definiál, melyek a felelősségvállalás tevékenységét és 
gyakorlatát vizsgálják és fejlesztik. Az indikátorok szerepét emeli ki a 
szabvány, azonban kiemeli, hogy nem minden esetben elegendő indikátorokra 
támaszkodni. 

(ISO 26000, 
2010) 

INDIREKT MÓDSZEREK  
A MÓDSZER 

MEGNEVEZÉSE 
LEÍRÁS, JELLEMZ ŐK 

HIVATKOZOTT 
FORRÁS 

Fenntarthatósági 
Kiegyensúlyozott 
Mutatószám 
Rendszer 
(Sustainability 
Balances Scorecard, 
SBSC)  

Számos, az intellektuális tőke mérésére használt módszer alapja a különböző 
nézőpontok megjelenítése a teljesítményértékelés során; így lehetséges a 
társadalmi aspektus – indikátorokon keresztüli – értékelésbe történő bevonása 
is. A Balanced Scorecard módszere konkrét példa, hiszen már létezik a 
fenntarthatósági aspektusokat megjelenítő verziója, a Fenntarthatósági BSC. 

(Kaplan & 
Norton, 1998); 
(G. Harangozó, 
2008)  

GRI 
Fenntarthatósági 
Jelentéstételi 
Keretrendszer  

A GRI Jelentéstételi Keretrendszer célja, hogy a szervezetek gazdasági, 
környezeti és társadalmi, azaz fenntarthatósági teljesítményéről szóló 
jelentéseihez általánosan elfogadott keretet adjon. Teljesítményindikátorok 
mérése és közzététele jelenik meg a keretrendszerben, melyek között helyet 
kapnak a Társadalmi teljesítményindikátorok is. 

(GRI-G3-SO, 
2006), (GRI-
G3-EN, 2006), 
(GRI-G3-EC, 

2006), (GRI-

G3-RG, 2006) 

A fenntarthatóság 
értékelése – Új 
Széchenyi terv 

Az „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez az Új Széchényi Terv 
keretében kiírt pályázatokhoz” című dokumentum célja, hogy megismertesse a 
pályázót a fenntartható fejlődés szempontjaival, és segítséget nyújtson a 
szempontok érvényesítéséhez a projekttevékenység során. A pályázónak 
fenntarthatósági szempontok közül kell választania és ezt megvalósítani és 
bizonyítani is tudni kell. 60 szempont vizsgálata és értékelése történik, 
melyek, mint indikátorok jelennek meg. Úgy gondoljuk (Harazin & Kósi, 
2011a), hogy ezen indikátorok alkalmasak a társadalmi felelősségvállalás 
mérésére, értékelésére és nyomon követésére, így az útmutatót célzottan, 
joggal sorolhatjuk a CSR értékelő megoldások közé. 

(NFÜ, 2011) 

 

Környezeti vezetői 
számvitel 

A hagyományos értékelőként említett pénzügyi és számviteli módszerek 
alkalmazása lehetséges a társadalmi felelősségvállalás kapcsán, hiszen a 
társadalmi felelősségvállalás hasznainak és költségeinek számbavétele 
hozzájárul annak eredményességének kiszámításához, meghatározásához. 
Sprinkle és Maines (2010) leszögezik, hogy a számvitel lelke a mérés, 
azonban a CSR által generált költségeket és hasznokat nehéz mérni: hiszen az 
ilyen jellegű költségek és bevételek a legtöbbször rejtve maradnak az általános 
költségek és bevételek között; továbbá problémás a konkrét értékek 
meghatározása (többnyire becslés jelenik csak meg). 

(Sprinkle & 
Maines, 2010) 
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TOVÁBBI MÓDSZEREK, VIZSGÁLATOK A SZAKIRODALOMBAN 
A CSR minőségének 
értékelése 

A CSR minőségének értékelésére vonatkozó megoldásokat 
értékelik munkájukban. 3 típust említenek: formális 
monitoring, díjazási rendszerek, akadémiai minőségértékelés. 

(Hammond & Miles, 
2004) 

Multidimenziós 
megközelítés 

Gazdasági, környezeti és társadalmi kérdéskörök 
figyelembevételét javasolják a szerzők a CSR értékelés során. 

(Menguc & Ozanne, 
2005, Sharma, 2000 
and Wood, 1991 
referred by Costa & 
Menichini, 2013, fig. 
150) 

CSR kulcs-
teljesítményindikátorok 
(KPIs) 

Weber a CSR értékelésénél kulcs-teljesítményindikátorokat 
javasol több területről, így a márka érték oldaláról, a fogyasztók 
kiválasztásának és megtartásának oldaláról, a hírnév oldaláról, 
a munkáltató vonzerejének oldaláról és a dolgozói motiváció és 
megtartás oldaláról. 

(Figure 3, Weber, 2008, 
p. 253) 

Indikátorkészletek, 
indexek 

Számos szerző ajánlja indikátor készletek (például Ganescu, 2012; Weber, 2008; Zhao et 
al., 2012), vagy indexek (például Ganescu, 2012) használatát, amikor a CSR, vagy éppen 
az érdekelt-felek értékeléséről van szó. 

A CSR értékelésével kapcsolatban érdemes lehet megemlíteni a vállalati társadalmi teljesítményt (corporate social 
performance, CSP). Wood (Wood, 1991 hivatkozza Wood, 2010, fig. 50) szerint a CSP az olyan üzleti tevékenységek 
halmaza, melyek hatást és eredményt gyakorolnak a társadalomra, az érdekeltekre és a szervezetre magára. Valiente és 
szerzőtársai (Carroll, 1979, Warttick and Cochran, 1985 and Wood, 1991 hivatkozza Agudo Valiente et al., 2012, fig. 26) 
irodalomkutatásra hivatkozva írják, hogy a CSP egy kísérlet arra, hogy a CSR tevékenységeket menedzseljék, az 
eredmények teljesítésén és a társadalmilag felelős tevékenységek eredményeinek hangsúlyozásán keresztül.  
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7. függelék: Az intellektuális tőke értékelésének módszerei 

6. táblázat. Példák az intellektuális tőke értékelésének módszereire és azok főbb jellemzői 
Forrás: jelen munkában a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés; a források 

többségének használata, néhány módszer említése, rövidebb bemutatása In: (Harazin & Kósi, 2011a, 2011b; 
Harazin & Pádár, 2013, 2014; Harazin, 2010) 

INTELLEKTUÁLIS  
TŐKE  

ÉRTÉKELÉSE 
– a módszer(tan) 

megnevezése 

JELLEMZ ŐK 
HIVATKOZOTT  

FORRÁS 

Teljesítményprizma 

A Prizma alkotóelemei, így az értékelés nézőpontjai: 
Érintettek hozzájárulása (Stakeholder Contribution), 
Érintettek igényeinek kielégítése (Stakeholder Satisfaction), 
Stratégiák (Strategies), Folyamatok (Processes), Képességek 
(Capabilities) 

(Gyökér & Finna, 
2007; Neely et al., 
2004) 

Intellectual Capital 
Navigator 

Stewart hangsúlyozza, hogy nem létezik egyetlen módszer 
az intellektuális tőke mérésére, számos nézőpontból kell 
vizsgálni a szervezet teljesítményét. Három alapelv segíti a 
szervezetet abban, hogy eldöntse, mit is mérjen: (1) csak 
egyszerűen; (2) Azt mérd, ami stratégiai szempontból 
fontos; (3) Mérd a tevékenységeket, hogy intellektuális 
értékét teremtsenek. A humán, strukturális és kapcsolati 
tőkéhez javasolja indikátorok meghatározását és mérését 
(nem többet, mint 3-3). 

(Stewart, 1998, p. 246) 

Láthatatlan 
vagyonmérleg (The 
Invisible Balance 
Sheet) 

Sveiby láthatatlan vagyont mutató mérlege a hagyományos 
számviteli mérleg eszköz és forrás oldalát egészíti ki, így 
javasolja az úgynevezett láthatatlan értékek számbavételét 
is. A mérlegben a könyvszerinti vagyonon túl megjelennek a 
tudásvagyon összetevői is: Belső struktúra, Külső struktúra, 
Egyéni kompetenciák. A látható forrásokon kívül pedig a 
láthatatlan forrásként kapnak szerepet a részvényesek 
láthatatlan saját tőkéje és a dolgozókkal szembeni 
kötelezettségvállalások. 

(K. E. Sveiby, 1989); 
Sveiby, 2001 
hivatkozza Gyökér, 
2004 

Kiegyensúlyozott 
Stratégiai 
mutatószám 
Rendszer (Balanced 
Scorecard, BSC) 

A BSC a hagyományos pénzügyi mérőszámokat olyan 
területekkel egészíti ki, melyek további három 
perspektívából mérik a teljesítményt: a vevők, a működési 
folyamatok, valamint a tanulás és fejlődés szemszögéből. 
„Ezzel a megközelítéssel a vállalatok úgy követhetik nyomon 
a pénzügyi eredményeiket, hogy párhuzamosan figyelemmel 
tudják kísérni azt is, hogyan haladnak a jövőbeli fejlődéshez 
szükséges képességek kiaknázásában és az immateriális 
javak megszerzésében. A mutatószámrendszer azonban 
kiegészíti, és nem helyettesíti a pénzügyi mutatókat.”  
(Kaplan – Norton, 2007, p.38) Nézőpontok tehát a BSC 
rendszerében: Pénzügyi, Vevők, Működési folyamatok, 
Tanulás és fejlődés. 

(Kaplan & Norton, 
1996b) 
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Skandia Navigator 
A Skandia Navigator módszerében az értékelés fókuszai: 
pénzügyi, vevői, folyamat, megújulás és fejlődési, humán. (Edvinsson, 1997); 

A Dow Chemical 
Company 
Módszertana 

A Dow Chemical módszertana különböző lépéseket említ az 
értékelés lefolytatásához, azonban a hangsúlyt a vizsgált 
tőke összetevőinek azonosítására helyezi. 

(Petrash, 1996) 

Meritum Útmutató 
(Meritum guidelines) 

A méréssel kapcsolatban az intellektuális tőke 
sokszínűségére, az elemeinek azonosítására hívja fel a 
figyelmet és így határozza meg útmutatóként az értékeléshez 
szükséges lépéseket, vagyis: Azonosítás – Mérés – 
Cselekvés. 

(Sánchez et al., 2001) 

Az intellektuális tőke 
számbavételéhez 
kapcsolódó 
indikátorok 
(Intellectual Capital 
Accounting Indicators) 

Az intellektuális tőke elemeit vizsgálva fogalmaz meg az 
elemekhez kapcsolódó indikátorokat, melyek nyomon 
követése adja az értékelést. 

(Mavridis & Vatalis, 
2012) 

Stratégiai Elemzési 
technika (Strategic 
Analysis Technique, 
SAT) 

A SAT keretrendszer az erőforrások azonosítására helyezi a 
hangsúlyt, hogy könnyebb legyen megállapítani a stratégiai 
fontosságú erőforrásokat. Barney (1991) által említett 
tulajdonságokra alapozva: értékes, ritka, tökéletlenül 
másolhat és tökéletlenül helyettesíthető erőforrások 
számbavételére koncentrál. 

(Carmeli, 2004) 

Az Ericsson Business 
Consulting 
módszertana 

Lépéseket határoznak meg a megfelelő értékeléshez: A 
szervezet erőforrásainak kategorizálása, Stratégiából a 
cselekvés felé – a fontosabb erőforrások helyének 
megtalálása, Menedzsment és kommunikáció, Dinamizmus 
felfedése (Humán és a strukturális tőke között), 
Jövőbetekintés 

(Lövingsson, 
Dell’Orto, & Baladi, 
2000) 

Kiterjesztett érték 

Allee kiterjesztett érték koncepciója kiterjesztett nézőpontok 
számbavételével értékeli a szervezeti értékeket. Több 
tényezőt is definiál, melyeket a szervezet értékével 
kapcsolatban figyelembe kell venni, ilyenek: üzleti 
kapcsolatok, belső struktúra, humán kompetencia, 
társadalmi részvétel, környezeti egészség, vállalati identitás. 

(Allee, 1999 
hivatkozza Allee, 
2000b) 

IC Index 

Az IC Index eligazítást ad az értékeléshez használható 
indikátorok meghatározásában. Az IC Index mutatói a 
következők: Kapcsolati tőke index, Humán tőke index, 
Infrastrukturális tőke index, Innovációs tőke index 

megalkotása Goran 
Roos és kollégai 
nevéhez fűződik 
(Intellectual Capital 
Services Ltd.) (Z. E. 
Tóth, 2008) (T. 
Harangozó, 2007) 
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IAM – Intangible 
Assets Monitor 

Az IAM módszere is több nézőpontból javasolja az 
értékelést, méghozzá a növekedés, az innováció, a 
hatékonyság és stabilitás nézőpontjából, továbbá megjelenik 
a belső szerkezet (strukturális tőke), a külső szerkezet 
(kapcsolati tőke) és a kompetencia (Humán tőke) is. 

(Sveiby (1997) 
hivatkozza T. 
Harangozó, 2007) 
(K.-E. Sveiby, 2001) 

Gazdasági hozzáadott 
érték (economic value 
added, EVA) 

Az EVA a pénzügyi teljesítmény mérőszáma, de egyben egy 
olyan eszköz mely jól alkalmazható célok kitűzésére, 
jutalmak meghatározására, értékbecslésre, befektetőkkel 
való kommunikációra, beruházási költségvetés készítésére. 
A teljesítmény és az érték mérésére is koncentrál. EVA = 
Adózás utáni tiszta üzemi nyereség - [tőke x költség]. Az 
EVA tényezői, melyek sajátos összefüggést is mutatnak: (1) 
Kezelés: az EVA beépítése a döntéshozatali folyamatba; (2) 
Motiválás: kapcsolatot teremteni a jutalmazás és az EVA 
növekedése között; (3) Gondolkozásmód: elkötelezettséget 
kelteni az EVA iránt az egész vállaltnál; (4) Mérés: az EVA 
nyomon követése hónapról hónapra. 

(ten Have, ten Have, 
Stevens, van der Elst, 
& Pol-Coyne, 2003) 

Integrated 
Evaluation Loop 
(IEL) modell 

Az IEL modell az intellektuális tőke, humán erőforrás 
(menedzsment) és szervezeti tanulás integrált értékelésére 
tesz javaslatot, megfogalmazva az értékelés lépéseit: (1) a 
vizsgált tényezők összetevőinek azonosítása, (2) szervezet-
specifikus összetevők azonosítása, (3) a lehetséges 
integrációk azonosítása, (4) értékelő indikátorok 
meghatározása. 

(Harazin & Pádár, 
2014) 
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8. függelék: Innováció, környezeti és társadalmi innováció 

Innováció és versenyelőny 

7. táblázat. Innováció és (fenntartható) versenyelőny kapcsolata a szakirodalomban (válogatás) 
Forrás: jelen munkában a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés; a források 

egy részének használata In (Harazin & Kósi, 2013a; Harazin & Pádár, 2014) 

HIVATKOZOTT FORRÁS  INNOVÁCIÓ ÉS A (FENNTARTHATÓ ) VERSENYELŐNY 

(Schumpeter (1911/1980) hivatkozza 
Schwartz, 2008, p. 13) 

A vállalkozót innovátornak jeleníti meg, hiszen a gazdasági növekedést jelentő 
tevékenységként mindig az új, profitszerzési lehetőségeket keresi. 

(Damanpour, 1991; Damanpour, 
Szabat,&Evan, 1989; Han,Kim & 
Srivastava, 1998 hivatkozza 
Weerawardena, Mavondo, & 
Mavondo, 2011) 

Irodalomkutatáson alapulva a szerzők hangsúlyozzák, hogy az innováció minden 
típusa hozzájárul a szervezet versenyelőnyéhez.  

Lado, Boyd and Hanlon (1997, p. 
115) 

A szerzők szerint a fenntartható versenyelőny attól függ, hogy milyen mértékben 
képes a cég fejleszteni az innovációra való képességét. 

(Madhavan and Grover, 1998; 
Subramaniam & Youndt, 2005 idézi 
C.-J. Chen & Huang, 2009, p. 104) 

A stratégiai menedzsment irodalmára támaszkodva az innovációt úgy vezetik be, 
mint az a kritikus tényező, ami képessé teszi a vállalkozásokat, hogy értéket 
teremtsenek és fenntartsák a versenyelőnyt. 

(Harris & Ogbonna, 2001, p. 159) Korábbi irodalmakra alapozva 10 fő attribútumot mutatnak be a munkájukban, 
melyek a leggyakrabban idézettek, mint a versenyelőny potenciális forrásai. Ezek 

(Pohjola, 2002 hivatkozza Kása, 
2007, p. 3) 

Az innováció, mint új termelési tényező jelenik meg.  

(Daghfous, 2004; Prajogo & Ahmed, 
2006 idézi Y.-S. Chen, Lin, & Chang, 
2009, p. 152) 

Megjegyzik, hogy manapság a tudásalapú gazdaságban az innováció válik a 
versenyelőny kulcs forrásává. 

(Chuang, 2004; Foss, Husted, & 
Michailova, 2010; Slater, 1996; 

A (fenntartható) versenyelőny tényezőivel foglalkoznak és említik, illetve 
hivatkoznak olyan munkákra, melyek az innovációt is ezen tényezők közé 

(Kiss, 2005) A szerző kimondja, hogy a versenyképesség feltétele az innováció. 

(Pakucs - Papanek (szerk.), 2006, p. 
3) 

„Schumpeter óta a közgazdászok egyetértenek abban, hogy korunkban az 
innováció a gazdasági haladás legfontosabb motorja” 

(Kása, 2007) Az információs és kommunikációs forradalom mozgatójának tekinti az 
innovációt; továbbá felhívja a figyelmet, hogy a szellemi/emberi tőkén 
túlmutatóan az innovációra kell helyezni a hangsúlyt. 

(Jalles, 2010) Munkájában hangsúlyt helyez annak a ténynek a megkérdőjelezhetetlenségére, 
hogy a gazdasági növekedés függ az új ötletek és az innováció létrehozásától, 
illetve azt is hangsúlyozza, hogy az innováció, végezetül pedig az új ötletek 
adaptálása, nélkülözhetetlen a gazdasági folyamatokban. 

(Tseng et al., 2013) Az innováció, illetve a zöld-innováció fontos szerepet tölt be a versenyben, 
továbbá a versenyelőny fokozásában is kulcs szerepe van, vagyis pozitív hatást 
gyakorol a versenyelőnyre. 
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(Teixeira & Werther, 2013, p. 333) Azt a kérdést teszik fel munkájukban, hogy hogyan lehetséges, hogy a 
szervezetek hosszú távon fenntartsák versenyelőnyüket, legfőképpen a növekedő 
versenyben? Munkájukban arra a következtetésre jutnak, hogy a versenyelőny 
nem igazán jelenti önmagában az innovációt, hanem inkább a szervezetnek azt a 
képességét, mely lehetőséget biztosít, hogy a szervezet folyamatosan 
innovációkon alapuló versenyelőnyt hozzon létre. 

A környezeti innováció fogalma 
8. táblázat. A környezeti innováció definiálása, értelmezése a szakirodalomban (válogatás) 

Forrás: az irodalmak többségének használata főként (Harazin & Kósi, 2013a); jelen munkában saját szerkesztés 
HIVATKOZOTT  FORRÁS A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓ DEFINÍCIÓS MEGKÖZELÍTÉSEI  

(Rennings, 2000)  Rennings (2000) környezeti innováció alatt érti a releváns gazdasági szereplők 
minden olyan intézkedését, melyek új ötleteket, magatartásmódokat, termékeket 
és folyamatokat fejlesztenek ki, alkalmaznak, vagy vezetnek be. Értelmezésében 
ezek hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez, vagy az ökológiailag 
specializált fenntarthatósági célokhoz. Fogalomalkotását az Innovation Impacts of 
Environmental Policy Instruments című projektre és Klemmer és szerzőtársai 
1999-es munkájára hivatkozva végzi. 

Munkájában többször használja az „innovation toward sustainable development” 
kifejezést, mely alatt a fenntarthatóság felé vezető innovációkat érti. 

Nemzeti Környezettechnológiai 
Innovációs Stratégia (NKIS, 2011)  

A stratégia a környezettechnológia fogalmán keresztül közelíti meg a környezeti 
innovációt. Egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy a környezettechnológia az 
innovációk igen széles skáláját öleli fel. A stratégiában úgy fogalmazzák meg, 
hogy környezettechnológiának azok a megoldások számítanak, melyek kisebb 
környezeti terheléssel járnak, mint a hagyományos, már létező eljárások. 

(Fadhilah & Ramayah, 2012) A szerzőpáros irodalomkutatásra alapozva a fenntarthatósági innovációt az öko-
innováció, a környezetileg vezetett innováció és a zöld innováció fogalmával 
használja szinonímaként. (Horden–Borjesson–Elmquist (2008) hivatkozza 
Fadhilah & Ramayah, 2012, p. 248) 

Munkájukban az OECD 2008-as definícióját veszik alapul. A definíció 
értelmében fenntarthatósági innovációnak számít minden olyan innováció, 
melynek jótékony hatása van a környezetre. Ez a hatás létrejöhet célzottan, vagy 
akkor is fenntarthatósági innovációról beszélhetünk, ha a hatás létrejött, azonban 
az innovációnak nem ez volt a fő célja (OECD 2008 hivatkozza Fadhilah & 
Ramayah, 2012, p. 248). 

(COM (2011) 899, 2011, p. 2) 

 

Az Európai Unió ökoinnovációs cselekvési tervének (COM (2011) 899, 2011) 
kiemelt törekvése az innováció erősítése, melyben kiemelt szerepet kap a 
környezetre gyakorolt nyomások csökkentése, illetve az innováció és a piac 
közötti távolság áthidalása. A cselekvési tervben (korábbi határozat definíciójára 
hivatkozva) konkrétan definiálják az ökoinnovációt. Ökoinnovációnak tekintik az 
innováció minden olyan formáját, „amelynek eredménye vagy célja a fenntartható 
fejlődés irányába történő jelentős és igazolható előrelépés a környezeti hatások 
csökkentése, a környezetterheléssel szembeni ellenálló képesség növelése, vagy a 
természeti erőforrások hatékonyabb és felelősségteljesebb felhasználásának 
megvalósítása révén.” (1639/2006/EK hivatkozza COM (2011) 899, 2011, p. 3) 
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A társadalmi innováció fogalma 
9. táblázat. A társadalmi innováció definiálása, értelmezése a szakirodalomban (válogatás) 

Forrás: az irodalmak többségének használata főként (Harazin & Kósi, 2013a), továbbá társadalmi innováció 
esetében (Harazin & Kósi, 2012b), (Harazin & Kósi, 2013c); jelen munkában saját szerkesztés 

HIVATKOZOTT  FORRÁS A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ DEFINÍCIÓS MEGKÖZELÍTÉSEI  

(Pol & Ville, 2009) Pol és Ville (2009) értelmezésében a társadalmi innováció akkor jön létre, ha 
az új ötletben van a potenciálja az életminőség és az élettartam 
fejlesztésének. Olyan új ötleteket értenek a fogalom alatt, melyek a 
társadalomnak okozott előnyöket eredményeznek. Munkájukban saját 
meghatározásukon túl számos definíciót sorakoztatnak fel és vetnek össze. 

(Young Foundation (2007) 
hivatkozza Pol & Ville, 2009, 
pp. 879–880) 

A Young Foundation olyan innovatív tevékenységeket és szolgáltatásokat ért 
társadalmi innováció alatt, melyeket valamilyen társadalmi igény vált ki (így 
lesz belőle társadalmi előny), illetve leginkább olyan szervezetek fejlesztik 
és terjesztik, melyek elsődleges célja társadalmi.   

(Murray et al., 2010) A szerzők nevéhez kapcsolható a társadalmi innováció nyitott könyve. 
Munkájukban definiálják és jellemzik is a társadalmi innovációt. Olyan új 
ötleteket értenek a fogalom alatt, melyeket azért dolgoznak ki, hogy azok 
eddig kielégítetlen igényekre adjanak választ. Ezek az innovációk mind 
végeredményüket és mind jelentésüket tekintve „társadalmiak”. Mindez azt 
jelneti, hogy az új ötletek – legyenek ezek termékek, szolgáltatások, 
modellek – egyidejűleg társadalmi igényekkel párosulnak – sokkal 
hatékonyabb módon, mint az alternatívák – és új társadalmi kapcsolatokat és 
kollaborációkat hoznak létre. 

(Rexhepi, Kurtishi, & Bexheti, 
2013) 

 

Rexhepi és szerzőtársai a társadalmi felelősségvállalás és innováció 
kapcsolatának vizsgálata során foglalkoznak a társadalmi innováció 
fogalmával. Mulgan (2010) munkájára hivatkoznak, amikor jellemzik a 
fogalmat. Új ötletek összességeként definiálják a társadalmi innovációt, 
melyek azért dolgoznak ki, hogy kielégítetlen igényeknek feleljenek meg és 
az emberek életét javítsák. (Mulgan (2010) p. 8 hivatkozza Rexhepi et al., 
2013, p. 537) 

(OECD LEED Forum on Social 
Innovations hivatkozza Pol & 
Ville, 2009, p. 880) 

Az OECD által adott meghatározásban a társadalmi innováció a változást 
jeleni, illetve megvalósítja a stakeholderekkel való kapcsolatápolást Új 
szolgáltatások meghatározásával keresi a társadalmi problémákra adható 
megoldásokat. Célterületei a következőkben határozhatók meg: cél, hogy 
fejlessze az egyének és a közösségek életminőségét; új munkapiaci 
integrációs folyamatokat, új kompetenciákat, új munkákat, és a részvétel új 
formáit azonosítja és implementálja, hogy fejlessze az egyének pozícióját a 
dolgozók körében.  
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9. függelék: Elemzések a teljesítményértékelési alapvetések 
megfogalmazásához 

Makrogazdasági indikátorkészletek elemzése 
Munkám során teljesítményértékelési alapvetéseket fogalmazok meg, melyek alatt 

olyan tulajdonságok meghatározását értem, melyek segítik a fenntarthatóság dimenzióiban 
végzett korszerű teljesítményértékelés folyamatát. Meglátásom, hogy a makrogazdasági 
értékelők jellemzői segítséget nyújthatnak a mikro gazdasági szintű teljesítményértékelés 
kialakítása és végrehajtása során is. Így fogalmaztam meg a makrogazdasági értékelők 
jellemzői alapján is teljesítményértékelési alapvetéseket, melyek mikro gazdasági szinten is 
alkalmazhatók lehetnek. 

Az alapvetéseket a következőkben részletezett elemzés alapján következtettem, 
fogalmaztam meg. 

A teljesség igénye nélkül a lentebb felsorolt készleteket vizsgáltam: az OECD három 
dokumentuma, a 2008-as kulcs környezeti indikátorokat megjelenítő tanulmányt (OECD, 
2008), a 2011-es zöld növekedéshez kapcsolódó monitoring jelentést (OECD, 2011), illetve a 
2012-ben készült 2050-es környezeti kitekintést prezentáló tanulmányt (OECD, 2012); az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2012-es környezeti indikátorokkal foglalkozó 
jelentését (EEA, 2012), illetve több, az Európai Bizottság munkájához kapcsolódó 
dokumentumot (az erőforrás-hatékonyság indikátorainak konzultációs anyaga (EC, n.d.); 
erőforrás hatékonyság és szennyezések (Arto, Genty, Rueda-Cantuche, Villanueva, & 
Andreoni, 2012)), határozatot (Európa erőforrás hatékonysági útiterve (COM (2011) 571 
final, 2011)). Megjelentek a munkában a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal által 
javasolt fenntartható fejlődést mutató indikátorok (KSH, 2011), illetve UNU-IHDP és a 
UNEP által készített 2012-es Inclusive Wealth Report (UNU-IHDP & UNEP, 2012), vagyis a 
jólét inkluzív jelentése is. Szakirodalmi oldalról nagyon nagy támogatást adott Singh és 
szerzőtársainak munkája (Singh et al., 2009), melyből az általános áttekintést követően 
elemeztem a UNCSD indikátor keretrendszerét (Theme Indicator Framework), illetve a 
IChemE (Institute of Chemical Engineers) fenntarthatósági mérését (Sustainability Metrics) 
is. A vizsgált és elemzett makrogazdasági indikátorkészletek megnevezése látható a lentebbi, 
5. ábrán. A készletek rövid ismertetése a 3. függelékben olvasható. 

Az elemzésemből kiemelendő az ENSZ egy munkája, a „fenntartható fejlődés mérése” 
(Measuring Sustainable Development) címmel, melyben egy 2007-es Eurostat (Eurostat 
(2007) hivatkozza UN, 2008, p. 30) felmérésre is hivatkoznak, mely felmérés célja volt, hogy 
megkeresse a létező makrogazdasági, fenntarthatósági indikátorkészletek közös 
tulajdonságait. Ennek érdekében számos nemzet stratégiáját, indikátorkészletét gyűjtötték 
össze és vizsgálták meg a felmérés során, illetve keresték ezek kapcsolatát az Európai 
Unióban használt indikátorokkal. Az elemzést 2007-ben folytatták, 25 ország bevonásával. A 
vizsgált készletekben az indikátorok száma 12 és 187 között változott, ezek 
figyelembevételével alakult ki az eredmény. Az ENSZ tanulmányában táblázatba rendezve 
jelenik meg a vizsgált indikátorkészletekben használt indikátorok tematizálása, azaz a 
leginkább alkalmazott indikátortémák. A táblázatban 11 indikátortémát azonosítanak, melyek 
sorrendje mutatja, hogy melyik milyen gyakran tűnt fel a vizsgált készletekben. (UN, 2008, 
pp. 30–33) Az indikátortémák és a sorrend a következőképpen alakul (Table 2, UN, 2008, p. 
33): (1) A természeti erőforrások menedzsmentje (Management of natural resources), (2) 
Klímaváltozás és energia (Climate change and energy), (3) Fenntartható fogyasztás és 
termelés (Sustainable consumtion and production), (4) Közegészségügy (Public health), (5) 
Társadalmi befogadás (Social inclusion), (6) Oktatás (Education), (7) Társadalmi-gazdasági 



156 
 

fejlődés (Socio-economic development), (8) Közlekedés (Transport), (9) Jó kormányzás 
(Good governance), (10) A fenntartható fejlődés globális dimenziója (Global dimension of 
sustainable development), (11) Kutatás és fejlesztés, innováció (Research & Development, 
Innovation). 

 
5. ábra. Vizsgált és elemzett makrogazdasági indikátorkészletek megnevezése (az elemzés 2014 tavaszán 

készült) 
Forrás: saját munka 

 

Megvizsgálva tehát a fentebb megnevezett dokumentumokban szereplő indikátorokat, 
kategóriákat, illetve tartalmilag viszonyítva egymáshoz őket, a következő eredményt kaptam: 

- a vizsgált készletek mindegyikében található olyan kategória, mely a természeti 
erőforrások menedzsmentjével hozható kapcsolatba. 

- egy kivételével minden készletben található olyan kategória, mely a 
klímaváltozással, illetve energetikával kapcsolatos. 

- a készletekben gyakoriak az olyan kategóriák, melyek a fenntartható fogyasztással 
és termeléssel állnak kapcsolatban. 

Examined documents, studiesReference

Management of natural resources

Climate change and energy

Sustainable consumtion and production

Rank Themes

 Most common sustainable development indicator 
themes in policy-based sets by Eurostat 2007  In: 

UNITED NATIONS: Measuring Sustainable 
Development. Report of the Joint 

UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics 
for Sustainable Development;. New York and Geneva, 

2OO8. pp. 30-34

5.

6.

10.

Social inclusion

Education

Socio-economic development

Transport

Good governance

Global dimension of sustainable 

development

Key variables used in a measurement of wealth, BO X 1 In: Inclusive Wealth Report 2012. Measuring 
progress toward sustainability. p. 31

Public health

?

11.

7.

8.

9.

Research & Development, Innovation

3.

4.

1.

2.

Examples of existing policies and trends assumed under the Baseline scenario, Table 1.1 In: OECD 
[2012]: OECD Environmental Outlook to 2050; The Consequences of Inaction. p. 37

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországonin: Központi Statisztikai Hivatal [2011]: A 
fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon. Budapest

Overview of proposed indicator groups and topics covered, Table 1 In: OECD [2011]: Towards Green 
Growth: Monitoring Progress. OECD Indicators, p.32

Chategories of OECD set of key environmental indicators In: OECD [2008]: Key Environmental 
Indicators. OECD Environment Directorate Paris, France. p. 8 and pp. 13-31

Dimensions of indicators in a Pocketbook In: Iñaki Arto et al. [2012]: Global Resources Use and 
Pollution, Volume 1 / Production, Consumption and Trade (1995-2008); JRC SCIENTIFIC AND POLICY 

REPORTS. European Commission

Overview of indicators developed, maintained or
hosted by the EEA, Figure 3.1 In: European Environment Agency: Environmental Indicator Report 2012. 

Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe. p. 29

Thematic indicator-based
assessments In: European Environment Agency: Environmental Indicator Report 2012. Ecosystem 

Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe. p. 34

Selected 'state' indicators (related to ecosystem resilience) and Selected 'pressure' indicators (related to 
resource efficiency), Table 11.1 In: European Environment Agency: Environmental Indicator Report 

2012. Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe. pp. 120-121

Structure of the environmental indicator sets of EUROSTAT and OECD, Table 2 In: Inclusive Wealth 
Report 2012. Measuring progress toward sustainability. p. 238

Scoreboard on Resource Efficiency, Table 1 In: European Commission Directorate-General Environment: 
Consultation Paper: Options for Resource Efficiency Indicators. p. 25

Indicator mapping In: European Commission Directorate-General Environment: Consultation Paper: 
Options for Resource Efficiency Indicators. p.11

Resource efficiency – the interlinks between sectors and resources, and EU policy initiatives, Annex In: 
COM(2011) 571 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Roadmap to a Resource 

Efficient Europe, {SEC(2011) 1067 final}p.24

Sustainability Metrics of The Institute of Chemical Engineers (IChemE), Fig. 6 In:  Singh et al.: Az 
overview of sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators  9 (2009) 189-212. p. 194

Theme Indicator Framework of The United Nations Commission for Sustainable Development (UNCSD) . 
Fig 5. In: Singh et al.: Az overview of sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators  9 

(2009) 189-212. p. 193

 A proposed small set of sustainable development indicators In: UNITED NATIONS: Measuring 
Sustainable Development. Report of the Joint UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for 

Sustainable Development;. New York and Geneva, 2OO8. pp. 10-11
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Vizsgálatom eredménye megerősítette az ENSZ tanulmányban szereplő 11 kategória 
első három helyén álló indikátorkategóriájának fontosságát a fenntarthatósági értékelésekben, 
így úgy gondolom, hogy ezen kategóriák megjelenítése a mikro gazdasági szinten ajánlott 
lehet (főként, ha azt is tekintjük, hogy mikro gazdasági szinten történő értékelés információt 
szolgáltathat makrogazdasági értékelésekhez is). Elmondható tehát, hogy a fenntarthatóság 
dimenzióinak mérésével, értékelésével kapcsolatban leginkább a természeti erőforrásokra, 
klímaváltozásra, kapcsolódó kibocsátásokra és energiahasználatra, illetve a fenntartható 
fogyasztásra, tisztább termelésre koncentrálnak a vizsgált tanulmányok, dokumentumok, 
irodalmak.  

 

 

Külső értékelők értékelési szempontjai 
Meglátásom – ahogyan a makrogazdasági értékelés esetén is erre a következtetésre 

jutottam –, hogy a külső fenntarthatósági értékelő készletek ismerete segítséget nyújthat a 
mikro gazdasági szintű, szervezet által végzett – belső – teljesítményértékelés kialakítása és 
végrehajtása során. Így nyílt lehetőség a külső értékelők jellemzői által is 
teljesítményértékelési alapvetések megfogalmazására (6. fejezet).  

Az alapvetések meghatározásához a már hivatkozott és bemutatott Rate the Rateres 
kutatás eredményeit, továbbá három konkrét értékelő módszertan tulajdonságait és működését 
vettük figyelembe. Egy korábbi publikációban (Harazin & Kósi, 2012a) következtetéseket 
vontunk le a külső értékelők tulajdonságaira vonatkozóan. A munkában vizsgáltuk a: 

• “Carbone Disclosure Project (CDP)” kérdőívét, ami egy globális mérési 
rendszer, mely klímaváltozással és vízzel kapcsolatos információkat mér, 
elemez, és készít jelentést (CDP CEE, 2010); 

• a “Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)” módszertanát, mely a külső 
értékelőknek talán legismertebb módszertana (DJSI, 2011); és 

• az “oekom responsibility report” által érintett területeket (az “oekom 
responsibility report” a befektetői döntések támogatására szolgál, illetve a 
legátfogóbb etikai értékelését adja a vállatoknak) (“Frankfurt-Hohenheim 
Guidelines” alapján) (oekom, 2012). 

A vizsgált értékelő készletek szempontjait a 6. ábra mutatja. 

Vizsgálva az említett értékelő megoldásokat következtetéseket vontunk le és 
összegeztük azokat a tulajdonságokat (Harazin & Kósi, 2012a), melyek jellemzik a külső 
értékelőket, így a következőket fogalmaztuk meg: (1) mérnek, értékelnek és indikátorokat 
hoznak létre; (2) különböző forrásokból származó információt használnak – így rendelkezésre 
állhatnak információk a vizsgált szervezettől, érdekeltektől, független szakértőktől; (3) a 
fenntarthatóság minden aspektusára koncentrálnak; (4) ipar specifikus változataik vannak; (5) 
teljesítményt és áttekinthetőséget is értékelnek; (6) egyszerűek próbálnak maradni és 
indikátorokat használnak; (7) az egész szervezetet igyekeznek lefedni. A tulajdonságok 
mellett fontos következtetés volt az is, hogy külső és a belső értékelések között kapcsolat van, 
a külső értékelők által létrehozott információ támogathatja a belső értékelést – így 
beszélhetünk a külső és a belső értékelés esetleges integrációjáról. (Harazin & Kósi, 2012a) 
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“C ARBONE DISCLOSURE PROJECT (CDP)”  – AZ ALKALMAZOTT KÉRDÉSSOR 

KÉRDÉSCSOPORTJAI (CDP CEE, 2010) 
Vezetéssel kapcsolatos kérdések 

Kockázatok és lehetőségek - Stratégia 
ÜHG emisszió számbavétele, Energia és üzemanyag használat és kereskedelem 

Klímaváltozással kapcsolatos kommunikáció 
“D OW JONES SUSTAINABILITY INDEXES (DJSI)” 

DIMENZIÓK ÉS KRITÉRIUMOK (DJSI, 2011) 

Gazdasági dimenzió 

Szervezeti vezetés 
Kockázat és krízismenedzsment 
Etikai kódexek / Megfelelőség / Korrupció és vesztegetés 
Iparág-specifikus kritériumok 

Környezeti dimenzió 
Környezeti jelentés 
Iparág-specifikus kritériumok 

Társadalmi dimenzió 

Humán tőke fejlesztése 
Tehetséggondozás és megtartás 
Munkaügyi gyakorlatok indikátorai 
Vállalati polgárság és jótékonyság 
Társadalmi jelentés 
Iparág-specifikus kritériumok 

“ OEKOM RESPONSIBILITY REPORT ”  TERÜLETEI (OEKOM, 2012) 

Társadalmi értékelés 
Személyzet és beszállítók 
Társadalmi és termékfelelősség 
Szervezeti vezetés és üzleti etika 

Környezeti értékelés 
Környezetmenedzsment 
Termékek és szolgáltatások 
Öko-hatékonyság 

6. ábra. CDP, DJSI és az oekom jelentés, mint külső értékelők értékelési szempontjai  
Forrás: a hivatkozott irodalmak alapján saját összeállítás; Jelen munkában (Harazin & Kósi, 2012a) alapján 

saját összeállítás 
 

A korábbi publikáció (Harazin & Kósi, 2012a) eredményei olyan értékelési 
tulajdonságokra világítanak rá, melyek úgy gondolom, hogy használhatók lehetnek a 
fenntarthatóság dimenzióinak belső, gazdálkodó szervezet által végzett teljesítményértékelése 
során is. Tanulságos lehet figyelembe venni tehát a külső fenntarthatósági értékelő rendszerek 
működését, az értékelési folyamatuk során vizsgált szempontokat, hiszen az ilyen irányú 
tapasztalatok kiegészíthetik, erősíthetik a fenntarthatóság dimenzióinak gazdálkodó szervezet 
által végzett teljesítményértékelését. 
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10. függelék: Az intellektuális tőke, illetve a környezeti- és 
társadalmi innováció kapcsolata a fenntarthatóság 
dimenzióival 

Intellektuális tőke, környezeti tőke, társadalmi tőke 
Korábbi publikációkban vizsgáltuk (környezeti tőke elemzése (Harazin & Kósi, 

2011b, 2011c); társadalmi tőke bekapcsolása (Harazin & Kósi, 2011d)), hogy a szervezet 
számára értéket jelentő erőforrások mennyiben jellemzik az intellektuális, a környezeti, illetve 
a társadalmi tőkét. Barney (Barney (1991b); fordítás Gyökér, (2004) alapján) értelmében az 
értéket jelentő erőforrások értékesek (valuable), hiszen alkalmasak valamely környezeti 
lehetőség kihasználására; ritkák (rare), hiszen rendkívül kevés a számuk vagy egyik 
versenytárs sem rendelkezik velük; Tökéletlenül másolható (imperfectly imitable), hiszen a 
versenytársak nem tehetnek szert rájuk; Nem helyettesíthető (cannot be strategically 
equivalent substitutes),azaz nélkülük nincsen mód ugyanannak a feladatnak az elvégzésére. 

Az intellektuális tőke esetében könnyen elfogadható a négy tulajdonság, míg a másik 
két esetben bővebb magyarázat szükséges, azonban ezen esetekben is belátható a kapcsolat 
(környezeti tőke elemzése (Harazin & Kósi, 2011b, 2011c); társadalmi tőke bekapcsolása 
(Harazin & Kósi, 2011d) – jelen esetben kiegészítés a környezeti tőkéhez: A természeti 
erőforrás helyettesítése komoly kérdés. Az igaz, hogy nélkülük a feladat nem végezhető el, 
így az általam is elfogadott szigorú fenntarthatósági definíciót figyelembe véve nem 
engedhető meg helyettesíthetőségük, hanem fenntartásukra kell törekedni, a természeti tőke 
állomány nem csökkenhet). 

Környezeti, illetve társadalmi innováció és fenntarthatóság 
10. táblázat. A környezeti innováció definícióinak kapcsolata a fenntarthatóság dimenzióival 

Forrás: jelen munkában a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés; a teljes 
definíciók megjelenése In: (Harazin & Kósi, 2013a), továbbá részben In: (Harazin & Kósi, 2012b, 2013c) 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓ DEFINÍCIÓIBAN  

HIVATKOZOTT IRODALOM  KAPCSOLAT A FENNTARTHATÓSÁG DIMENZIÓIVAL  

(Rennings, 2000)  A környezeti innováció hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez, vagy az 
ökológiailag specializált fenntarthatósági célok eléréséhez (Innovation Impacts of 
Environmental Policy Instruments című projekt és Klemmer et al. (1999) 
hivatkozza Renning (2000)); A szerző az „innovation toward sustainable 
development”, vagyis a fenntarthatóság felé vezető innováció kifejezést használja. 

(OECD 2008 hivatkozza 
Fadhilah & Ramayah, 2012, p. 
248) 

A környezeti innovációnak jótékony hatása van a környezetre (függetlenül attól, 
hogy ez volt vagy sem az innováció fő célja)  

Nemzeti 
Környezettechnológiai 
Innovációs Stratégia (NKIS, 
2011)  

A környezeti innováció kisebb környezeti terhelést eredményez. 

Ökoinnovációs cselekvési terv 
(COM (2011) 899, 2011, p. 2) 

 

A környezeti innováció célja a környezetre gyakorolt hatások csökkentése, illetve 
az innováció és a piac közötti távolság áthidalása; továbbá a környezetterheléssel 
szembeni ellenálló képesség növelése, a természeti erőforrások hatékonyabb és 
felelősségteljesebb felhasználásának megvalósítása (1639/2006/EK hivatkozza 
COM (2011) 899, 2011, p. 3) 
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11. táblázat. A társadalmi innováció definícióinak kapcsolata a fenntarthatóság dimenzióival 
Forrás: jelen munkában a hivatkozott források feldolgozása alapján saját összeállítás és szerkesztés; a teljes 
definíciók megjelenése In: (Harazin & Kósi, 2013a), továbbá részben In: (Harazin & Kósi, 2012b, 2013c) 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ DEFINÍCIÓIBAN  

HIVATKOZOTT IRODALOM  KAPCSOLAT A FENNTARTHATÓSÁG DIMENZIÓIVAL  

(Young Foundation (2007) 
hivatkozza Pol & Ville, 2009, 
pp. 879–880) 

A társadalmi innováció révén előny jön létre, a társadalom részére 

(Pol & Ville, 2009) A társadalmi innováció az életminőséget és az élettartamot fejleszti; 
eredményeképpen a társadalom számára jön létre előny. 

(OECD LEED Forum on 
Social Innovations hivatkozza 
Pol & Ville, 2009, p. 880) 

A társadalmi innovációban megjelenik a kapcsolatápolás a stakeholderekkel, a 
megoldás keresése a társadalmi problémákra és az életminőség fejlesztése 

(Murray et al., 2010) 
A társadalmi innováció nem más, mint válasz kielégítetlen igényekre, melyek 
mind társadalmi igények, eredményképpen pedig új társadalmi kapcsolatok és 
kollaborációk jönnek létre 

(Huddart, 2010, pp. 221–222) Az előrelátás, a gondolkodás és a munka támogatása, a problémák átdolgozása, az 
erőforrások felhasználásának egy hatékonyabb irány felé igazítása – mely 
szempontok megjelennek a társadalmi innováció kapcsán. 

(Rexhepi et al., 2013) A társadalmi innováció olyan tevékenységek halmaza, melyek kielégítetlen 
igényeknek felelnek meg és az emberek életét javítják (Mulgan (2010) p. 8 
hivatkozza Rexhepi et al., 2013, p. 537) 

 

Az innováció és a fenntarthatóság dimenzióinak kapcsolata 

 

7. ábra. Az innováció és a fenntarthatóság dimenzióinak kapcsolata (szakirodalomban megjelenő 
definíciók (válogatás) elemzése alapján) 

Forrás:saját munka, az  ábra részben megjelenik In: (Harazin & Kósi, 2013a, 2013b) 
 

 

Innováció

Jelölésrendszer Közvetlen, hangsúlyos kapcsolat Közvetett, kevésbé hangsúlyos kapcsolat

Társadalmi innováció Környezeti innováció

Társadalom Környezet

Gazdaság
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11. függelék: Az ISPE modell működésének lépései és indikátorkategóriái 
 

Az ISPE modell működésének lépései 
 

 
 

8. ábra. Azonosítás és egyszerűsítési lehetőség – Az ISPE modell 1. lépése 
Forrás: Saját munka az integrált értékelési modell In: (Harazin & Kósi, 2011d) és az IEL modell In: (Harazin & Pádár, 2014) logikája alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn

Sötét szürke: azonosítás lehetséges, szervezetspecifikus

Szempont Indikátorkategória Indikátor

Jelölésrendszer Sz1…n IK1…n I1…n Világos szürke: kötelezően azonosítandó legalább egy 

kategória

Sz1 Szn

Innováció aspketusa

Szn Sz1 Szn Sz1

1. Azonosítás és 

egyszerűsítési 

lehetőség

Gazdasági dimenzió Környezeti dimenzió Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa

SznSz1
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9. ábra. Integrálás – Az ISPE modell 2. lépése 
Forrás: Saját munka az integrált értékelési modell In: (Harazin & Kósi, 2011d) és az IEL modell In: (Harazin & Pádár, 2014) logikája alapján 

IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn

Világos szürke: kötelezően azonosítandó legalább egy 

kategória

Sötét szürke: azonosítás lehetséges, szervezetspecifikus

Szempont Indikátorkategória Indikátor

Jelölésrendszer Színek: lehetséges integrációk és 

kapcsolódó indikátorok

Sz1…n IK1…n I1…n

Sz1 SznSz1 Szn

2. Integrálás

Sz1 Szn Sz1 Szn

1. Azonosítás és 

egyszerűsítési 

lehetőség

Gazdasági dimenzió Innováció aspektusaKörnyezeti dimenzió Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa
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10. ábra. Stratégiaalkotás – Az ISPE modell 3. lépése 
Forrás: Saját munka az integrált értékelési modell In: (Harazin & Kósi, 2011d) és az IEL modell In: (Harazin & Pádár, 2014) logikája alapján 

IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn

3. Stratégia-

alkotás

Világos szürke: kötelezően azonosítandó legalább egy 

kategória

Sötét szürke: azonosítás lehetséges, szervezetspecifikus

Szempont Indikátorkategória Indikátor

Jelölésrendszer Színek: lehetséges integrációk és 

kapcsolódó indikátorok

Sz1…n IK1…n I1…n

Sz1 SznSz1 Szn

2. Integrálás

Sz1 Szn Sz1 Szn

1. Azonosítás és 

egyszerűsítési 

lehetőség

Gazdasági dimenzió Innováció aspektusaKörnyezeti dimenzió Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa
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11. ábra. Indikátorok definiálása – Az ISPE modell 4. lépése 
Forrás: Saját munka az integrált értékelési modell In: (Harazin & Kósi, 2011d) és az IEL modell In: (Harazin & Pádár, 2014) logikája alapján 

 

IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn

3. Stratégia-

alkotás

Szempont Indikátorkategória Indikátor

Jelölésrendszer Színek: lehetséges integrációk és 

kapcsolódó indikátorok

Sz1…n IK1…n I1…n Világos szürke: kötelezően azonosítandó legalább egy 

kategória

Sötét szürke: azonosítás lehetséges, szervezetspecifikus

I2 I4 I6

Szn

2. Integrálás

4. Indikátorok 

definiálása

I1 I3 I5

Sz1 Szn Sz1 Szn Sz1 Sz1 Szn

Innováció aspektusa1. Azonosítás és 

egyszerűsítési 

lehetőség

Gazdasági dimenzió Környezeti dimenzió Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa
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12. ábra. Visszacsatolás – Az ISPE modell 5. lépése 
Forrás: Saját munka az integrált értékelési modell In: (Harazin & Kósi, 2011d) és az IEL modell In: (Harazin & Pádár, 2014) logikája alapján 

IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn IK1 IKn

3. Stratégia-

alkotás

Világos szürke: kötelezően azonosítandó legalább egy 

kategória

Sötét szürke: azonosítás lehetséges, szervezetspecifikus

Sz1…n

Szempont

I1…n

Indikátor

Színek: lehetséges integrációk és 

kapcsolódó indikátorok

IK1…n

Indikátorkategória

Jelölésrendszer

5

.

 

V

i
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s

z
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c

s

a
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egyszerűsítési 

lehetőség

2. Integrálás

4. Indikátorok 

definiálása
I2 I4 I6

SznSzn Sz1

I1 I3 I5

Sz1 Szn Sz1 Szn Sz1

Gazdasági dimenzió Környezeti dimenzió Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa Innováció aspektusa
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Indikátorkategóriák az ISPE modellben 

 
13. ábra. Az ISPE modell környezeti és társadalmi dimenziónak értelmezése – értékelési szempontok és indikátorkategóriák 

Forrás: Saját munka, a teljesítményértékelési alapvetések alapján 
 

 

Indikátorkategóriák (IK)

Anyag- és energiaáramok azonosítása szervezeti szinten

Különös figyelem a természeti erőforrások használatára, klímaváltozással összefüggő kérdésekre

Menedzsment – hozzáállás – erőfeszítések a természeti erőforrások használatával kapcsolatban

Környezeti tényezők és azok hatásának azonosítása input és output oldalon egyaránt

 A környezeti teljesítmény folyamatos javításának lépései - benne a klímaváltozással összefüggő 
adaptáció és mitigáció - kiadásai, költségei, ráfordításai és bevételei, hozamai

Fenntartható beszerzés és indikátorai

Indikátorkategóriák (IK)

A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a külső és a belső érdekeltek esetében –, 
figyelembe véve, hogy ez milyen menedzsment módszer, eljárás alkalmazását jelenti

Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – társadalom

Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – helyi lakosok

Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes üzleti kapcsolat a partnerekkel

Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a fogyasztókkal

Üzleti kapcsolatok milyensége - tisztességes kapcsolat a hatósággal

Belső érintettek (munkavállalók) iránti felelősségvállalás (CSR)

Felelős munkaügyi gyakorlatok

Alkalmazottak „boldogsága”

(Természeti) környezet iránti felelősség

Felelős viselkedés, a környezeti hatások megelőzése, csökkentése

Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi felelősség eleme

Értékelési 
szempont (Sz)

Értékelési 
szempont (Sz)

Munkaügyi 
gyakorlat

Környezet

Erőforrásfelhasz-
nálás és annak 
menedzsmentje

Környezeti 
hatások 

menedzsmentje

Tisztességes 
működési 

gyakorlatokTársadalmi 
dimenzió

Szervezeti 
vezetés

Környezeti 
dimenzió
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14. ábra. Az ISPE modell aspektusainak értelmezése – értékelési szempontok és indikátorkategóriák 

Forrás: Saját munka, a teljesítményértékelési alapvetések alapján 

Indikátorkategóriák (IK)

A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vevői igények ismerete és kielégítése

Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége - Versenytársak 
Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége - Civilek, civil 
szervezetek 
A szervezeti kultúra jellemzői, értékelése, a vezető tulajdonságai, strukturális tőke

A szervezet társadalmi megítélése, imázsa

A szervezet infrastrukturális ellátottsága (ICT)

Tudástőke

Humán tőke

A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felelősségvállalással foglalkozók száma, 
szakképesítése és végzettsége

Fejlődési lehetőségek

Tanulási lehetőségek a szervezetnél

Megújulási lehetőségek

Indikátorkategóriák (IK)

K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége

Képzési programok, innovációra kész fejlődési lehetőségek biztosítása a munkavállalóknak

Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehetősége a szervezetnél
Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – elérhető legjobb technológia (BAT) 
irányába
Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – tisztább termelés (CP) irányába

Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – K+F+I irányába

K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai

A legjobb elérhető technológia (BAT) kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai

A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai

K+F+I együttműködések tárgya, típusa, száma

K+F+I együttműködések időtartama

K+F+I együttműködések volumene

A szervezet innovációs tevékenységének környezeti hatása (meghatározása a környezeti 
tényezőkön és hatásokon keresztül)
A szervezet innovációs tevékenységének társadalmi hatása (vevőkre, helyi lakosokra, 
együttműködésekre)
A szervezet innovációs tevékenységének gazdasági hatása

Értékelési 
szempont (Sz)

Értékelési 
szempont (Sz)

Technológiai 
környezetet 

figyelembe vevő 
kapcsolatok

Emberi erőforrás

Finanszírozás

Érintetteknek 
okozott hatás

Tanulás, 
fejlődés, 

megújulás

Partneri 
kapcsolatok 

(együttműködés)

Intellektuális 
tőke 

aspektusa

Külső 
kapcsolatok

Innováció 
aspektusa

Emberi erőforrás

Belső szerkezet 
(folyamatok)
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12. függelék: Az ISPE verifikálásának háttere 

Nem pénzügyi jelentések elemzése a Denkstatt adatbázis alapján 
 

A Denkstatt 2014-ben vizsgálta, hogy hogyan alakul a hazai nem-pénzügyi jelentések 
száma. 1997-től kezdődően tartott számon ilyen jelentéseket. 2000-ig 1-2 szervezet készített 
pusztán ilyen jelentést, majd az ezredfordulót követően kismértékű növekedés indult és 2006-
ig már majdnem 20 ilyen jelentésről tudni. 2007-re egy ugrás következett be és több mint 30 
ilyen jelentést regisztráltak, mely szám a következő években tovább növekedett és 2009-ben 
több mint 70 ilyen jelentést rögzítettek. Ezt követően csökkent az ilyen jelentések száma, 
2014-ben pedig már 40 alá esett. A nem pénzügyi jelentések típusait összegezve látható, hogy 
a legtöbb esetben (2004-től kezdve, 2008 kivételével) többségben vannak a „fenntarthatósági” 
jelentések, és szép számmal szerepelnek az EMAS által előírt „környezetvédelmi 
nyilatkozatok” is. 2008-ban és 2009-ben hangsúlyosan jelennek meg a „rövid” jelentések, 
melyek száma 2010-2012 között csökken és 2013-2014-re el is tűnik. 2009-től kezdve 
találkozhatunk 1-2 úgynevezett „integrált” jelentéssel. A környezetvédelmi jelentések – ha 
nem is nagy számban (1-2) – a 2000-es évek elejétől jelen voltak, de 2013-2014-ben már nem 
találkozhatunk ilyen című jelentésekkel. A 2014-es statisztikájában a Denkstatt vizsgálta a 
hitelesített nem pénzügyi jelentések számának alakulását is, 1999-től kezdődően. A hitelesített 
jelentést tevő szervezetek száma csak 2002-től kezdett el növekedni, jelentős mértékű 
növekedés pedig csak 2006-tól volt, hiszen ekkor növekedett 10 szervezet felé ez a szám. 
2009-ben volt a legtöbb az ilyen szervezetek száma (24), majd 2012-ben a csökkenés volt 
jellemző. 2013-ban és 2014-ben aztán növekedés látható, azonban a szervezetek/jelentések 
száma nem éri el a 20-at. A Denkstatt 2012-es jelentése alapján elmondható, hogy azok a 
szervezetek, akik nem pénzügyi jelentést készítettek, az esetek többségében leginkább a GRI 
útmutatását használták (2008-2011 közötti adatok, ekkor többségben volt a GRI; 2007-ben 
többségben volt az EMAS), míg voltak, akik az EMAS-nak megfelelően készítették el a 
nyilatkozatukat. Természetesen voltak olyan jelentések is, melyek elkészítése során nem 
követtek semmilyen útmutatást. (Denkstatt Hungary Kft., 2014) 
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15. ábra. Nem pénzügyi jelentések típusai 2015 és 2016 években 
Forrás: Saját elemzés és szerkesztés, a (Denkstatt Adatbázis, n.d.) adatait felhasználva 
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16. ábra. Nem pénzügyi jelentések kapcsolata a GRI-vel 2015 és 2016 években 
Forrás: Saját elemzés és szerkesztés, a (Denkstatt Adatbázis, n.d.) adatait felhasználva 

A GRI fejlődéstörténete23 

A GRI-t 1997-ben alapítottk Bostonban, gyökerei az amerikai non-profit szervezetig, a 
CERES-ig (Coalition for Environmentally Responsible Economies, Környezetileg Felelős 
Gazdaságok Koalíciója), illetve a Tellus Intézmnyig nyúlnak vissza, de a UNEP (United 
Nations Environment Programme) is be volt vonva az alapítási feladatokba. Egy, a 90-es 
években kialakított környezeti jelentési keretrendszer továbbfejlesztéseként alakították ki a 
GRI-t. 1998-ban egy bizottságot bíztak meg, hogy bővítsék ki a GRI nézőpontjait, így alakult 
ki, hogy társadalmi, gazdasági és irányítási kérdéseket is tartalmaz a keret, és így vált 
fenntarthatósági jelentéstételi keretrendszerré, melynek központja (szíve) a Jelentéstételi 
Útmutató (Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez) (Reporting Guidelines) 
elnevezést viseli. (GRI, 2015) 

2000-ben indították útjára az Útmutató első verzióját, mely így az első, globális 
méretű keretrendszer a fenntarthatósági jelentések terén. Az Útmutató második változatát 
(G2) Johanessburgban mutatták be 2002-ben. A kereslet a GRI útmutatása iránt egyre 

                                                           
23 A fejezet saját fordítás alapján készült. 



171 
 

növekedett, így 2006-ban ismét fejlesztettek az Útmutatón és létrejött a harmadik generáció 
(G3). A G3 kifejlesztésében több mint 3000 szakértő vett részt. (GRI, 2015) 

2008-ba alkották meg az első szektor(specifikus) útmutatót, melyet utána számos 
specifikált útmutató követett (2008-ban a pénzügyi szektor részére készült el; 2009-ben az 
elektronikai eszközök esetét vizsgálták; 2010-ben az élelmiszeripar és az NGO-k jelentései 
készültek el, 2011-ben a bányászaté és fémiparé, reptéri tevékenységeké, építő iparé és 
ingatlanosoké; 2012-ben pedig a olaj- és gázipari tevékenységek, a média és 
rendezvényszervezők szektorspecifikus útmutatói láttak napvilágot.) (GRI, 2015) 

2010-ben az ISO 26000-es szabvány és a GRI kapcsolatát vizsgáló publikációk láttak 
napvilágot, pontosabban „Hogyan használjuk a GRI Útmutatót az ISO 26000-es szabvánnyal 
kombinálva”. De ebben az évben az átláthatóság és a fenntarthatóság támogatása is előkerült a 
publikációk témái között. 2011-ben korszerűsítették és kiegészítették a G3-t, a nemek, a 
közösség és az emberi jogok teljesítményének értékelésével kapcsolatosan. 2011-ben a CDP 
és a GRI összeilleszthetőségét vizsgálták. (GRI, 2015) 

2014-ben kiadták a negyedik generációját az útmutatónak (G4 Sustainability 
Reporting Guidelines), melyben a jelentéstétel fő elveit (Reporting Principles), 
szabványosított adatközlést (Standard Disclosures) és implementálási kézikönyvet 
(Implementation Manual) készítettek, hogy bármely méretű és tevékenységű szervezet el 
tudja készíteni fenntarthatósági jelentését. <<A G4 keretrendszer az előző, G3-as rendszerhez 
képest tartalmaz változásokat: vagy újabb közzétételi kategóriák jelentek meg, vagy csökkent 
az eddigiek tartalma, vagy ponosításra került sor.>> 2014-ben foglalkoztak azzal a kérdéssel, 
hogy a kis és közepes vállalatok hogyan kezdhetik el jelentéstételüket. (GRI, 2015) 

2016-ban ismét változás következett be. A GRI Sustainability Reporting Standards – 
fenntathatósági jelentés szabványai – írták felül a G4-es útmutatót. A szabványokat rendszebe 
foglalták, mely rendszer a következő módon épül fel. Van három darab úgynevezett 
univerzális szabvány (Universal Standards), melyek minden szerevezet számára 
alkalmazandók, amelyek jelentést készítenek. Ezek a szabványok irányítják a jelentéskészítőt, 
hogy megfelelő információt tegyen közzé a szervezetről, illetve jelentésbe tudja foglalni 
menedzsment tevékenységét is. Ezek a 100-as jelzésű szabványok (GRI 101-103). Az 
univerzális szabványokon túl három témaspecifikus szabvány (Topic-specific Standards) 
csoport lézetik, melyek alkalmazása közül a szervezet választhat. Ezek a gazdasági, 
környezeti és társadalmi szabványok. Hat gazdasági (GRI 201-206), nyolc környezeti (GRI 
301-308), és 19 társadalmi (GRI 401-419) érintettségű szabvánnyal találkozhatunk. (GRI, 
2015), (GRI, 2016) 

A GRI jelentéstételi keretrendszerben a fenntarthatóság három dimenziója, illetve ezen 
túlmenően újabb szempontok jelennek meg. A G3-as változat a környezeti (EN), a társadalmi 
(SO), a gazdasági (EC), továbbá az emberi jogok (HR) és a termékfelelősség (PR) 
protokollján keresztül ajánl indikátorokat, melyek megjelenítése a jelentésben szükséges. 
(GRI-G3-EC, 2006; GRI-G3-EN, 2006; GRI-G3-SO, 2006) (GRI-G3-RG, 2006) (GRI-G3.1-
RG, 2011) A G4 a G3-as rendszerhez képest tratalmaz változásokat: vagy újabb közzétételi 
kategóriák jelentek meg, vagy csökkent az eddigiek tartalma, vagy ponosításra került sor. De 
természetesen jelentős mértékben a változatanság is megjelent a felülvizsgálati 
folyamatokban. A G4-ben (GRI-G4, 2014) az indikátorokat tekintve fenntarthatóság három 
dimenziójának fő kategóriájával találkozhatunk, azonban a társadalmi dimenziót négy 
alkategóriára bontják. Így jelennek meg a munkaügyi gyakorlatok és tisztességes 
munkavégzés; az emberi jogok; a társadalom; és a termékfelelősség alkategóriái. (G4 
reporting guidelines). 2016-os keltezéssel a GRI Sustainability Reporting Standards – 
fenntathatósági jelentés szabványai – írták felül a G4-es. (GRI, 2016).  
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A GRI és az IPSE modell összefüggései 

 
17. ábra. Az ISPE modell és a GRI 200, továbbá GRI 300 kapcsolata 

Forrás: Saját elemzés és szerkesztés, felhasználva a (GRI, 2016) közzétételi kategóriákat 

 

IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3

GRI201-1

GRI201-2

GRI201-3

GRI201-4

GRI202-1

GRI202-2

GRI203-1

GRI203-2

GRI204-1

GRI205-1

GRI205-2

GRI205-3

GRI206-1

Értékelési szempont az ISPE modellben

IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3 IK1 IK2 IK3

GRI301-1

GRI301-2

GRI301-3

GRI302-1

GRI302-2

GRI302-3

GRI302-4

GRI302-5

GRI303-1

GRI303-2

GRI303-3

GRI304-1

GRI304-2

GRI304-3

GRI304-4

GRI305-1

GRI305-2

GRI305-3

GRI305-4

GRI305-5

GRI305-6

GRI305-7

GRI306-1

GRI306-2

GRI306-3

GRI306-4

GRI306-5

GRI307-1

GRI308-1

GRI308-2

Értékelési szempont az ISPE modellben

Részben megfeleltethető némi átalakítás szükséges

Átvitt értelmű megfeleltetés jelentős átalakítás szükséges, átvitt értelemű kapcsolat

Nincs megfeleltetés

Sz IK Indikátorkategória az ISPE modellben

Jelölésrendszer Teljesen megfeleltethető nem szükséges átalakítás

Közel megfeleltethető alig szükséges átalakítás

Jelölésrendszer

Sz IK Indikátorkategória az ISPE modellben

jelentős átalakítás szükséges, átvitt értelemű kapcsolat

Nincs megfeleltetés

GRI 

közzétételi 

kategóriák

GRI 

közzétételi 

kategóriák

G

R

I

 

3

0

0

Teljesen megfeleltethető

Közel megfeleltethető

Részben megfeleltethető

Átvitt értelmű megfeleltetés

Környezeti dimenzió

Sz2

nem szükséges átalakítás

alig szükséges átalakítás

némi átalakítás szükséges

Sz5Sz4 Sz5 Sz1 Sz2 Sz3 Sz4

Innováció aspektusa

Sz1 Sz1 Sz2 Sz3 Sz4 Sz1 Sz2 Sz3

Sz5

ISPE modell

Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa

Sz4 Sz5 Sz1 Sz2 Sz3 Sz4Sz2 Sz3 Sz4 Sz1 Sz2 Sz3

G

R

I

 

2

0

0

ISPE modell

Környezeti dimenzió Társadalmi dimenzió Intellektuális tőke aspektusa Innováció aspektusa

Sz1 Sz2 Sz1



173 
 

 

 

18. ábra. Az ISPE modell és a GRI 400 kapcsolata 
Forrás: Saját elemzés és szerkesztés, felhasználva a (GRI, 2016) közzétételi kategóriákat 

 

Az öt értékelési szempont magyarázata: Teljes megfeleltetés esetén nem szükséges 
átalakítás; közel megfeleltethető esetben alig szükséges átalakítás; részben megfeleltethető 
esetben némi átalakítás szükséges; átvitt értelmű a megfeleltetés, ha jelentős átalakítás 
szükséges, illetve a kapcsolat csak átvitt értelemben értelmezhető; utoljára pedig a nincs 
megfeleltetés kategóriája jelenik meg. 

Munkám során a GRI-t egy általam teljes mértékben elfogadott, rögzített alapként 
tekintem; teljes mértékben elfogadom a GRI közzétételi kategóriákat, indikátorokat és azokat 
nem áll szándékomban – még javaslat szintjén sem – fejleszteni, módosítani. A GRI 
segítséget nyújt az ISPE modell értékelésében és a következtetés levonása csak az ISPE 
modell értékelését szolgálja, csak az ISPE modellre vonatkozik. 
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13. függelék: Példaindikátorok az ISPE modellben 
 

Munkám során a GRI-t egy általam teljes mértékben elfogadott, rögzített alapként tekintem; teljes mértékben elfogadom a GRI közzétételi 
kategóriákat, indikátorokat és azokat nem áll szándékomban – még javaslat szintjén sem – fejleszteni, módosítani. A GRI segítséget nyújt az 
ISPE modell értékelésében és a következtetés levonása csak az ISPE modell értékelését szolgálja, csak az ISPE modellre vonatkozik. A GRI 
Szabvány fordítása saját fordítás! 

12. táblázat. Példaindikátorok – ISPE környezeti dimenzió 
Forrás: Saját munka, illetve saját elemzés és összeállítás felhasználva a (GRI, 2016) közzétételi kategóriákat (saját fordítás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikátorkategóriák (IK) Példaindikátorok - saját példa

Anyag- és energiaáramok azonosítása szervezeti szinten
Input oldali anyagfelhasználása természetes mértékegységben; 
Input oldali energiafelhasználás természetes mértékegységben

A termeléshez (elsődleges termelés/szolgáltatás) és a 
csomagoláshoz felhasznált anyagok mennyisége vagy 
súlya, a jelentéstételi időszak alatt. Megkülönböztetve a 
megújuló és nem-megújuló anyagokat

GRI 301-1

Különös figyelem a természeti erőforrások használatára, 
klímaváltozással összefüggő kérdésekre

Megújuló energia használatának aránya; Újrahasznosított 
anyagok használata

Energiacsökkentés értéke, ami a megtakarítási és 
hatékonyságnövelő célok direkt eredményeképpen létrejön.

GRI 302-4

Menedzsment – hozzáállás – erőfeszítések a természeti erőforrások 
használatával kapcsolatban

Felsővezetői döntések száma, melyek anyag- és 
energiahatékonysági célokat tartalmaznak

Környezeti tényezők és azok hatásának azonosítása input és output 
oldalon egyaránt

Hulladék, emisszió mennyisége természetes mértékegységben
Annak százaléka, hogy a szervezet mennyi újrahasznosított 
anyagot használ az elsődleges termeléshez/szolgáltatáshoz

GRI 301-2

 A környezeti teljesítmény folyamatos javításának lépései - benne a 
klímaváltozással összefüggő adaptáció és mitigáció - kiadásai, 
költségei, ráfordításai és bevételei, hozamai

Környezetvédelmi költségek
Klímaváltozás pénzügyi következményei és egyéb 
kockázatok

GRI201-2 
alapján

Fenntartható beszerzés és indikátorai
Beszerzési felhívások kritériumrendszerében szereplő 
környezetvédelmi kitételek (minőségi indikátor)

Környezeti kritériumok alapján átvilágított új beszállítók 
aránya

GRI308-1 
alapján

Környezeti 
dimenzió

Erőforrásfelhasz
nálás és annak 
menedzsmentje

Környezeti 
hatások 

menedzsmentje

Példák a GRI Szabvány közzétételi kategóriáiból válogatva (saját 
fordítás)

Értékelési 
szempont (Sz)
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13. táblázat. Példaindikátorok – ISPE társadalmi dimenzió 
Forrás: Saját munka, illetve saját elemzés és összeállítás felhasználva a (GRI, 2016) közzétételi kategóriákat (saját fordítás) 

 
 
 
 
 

Indikátorkategóriák (IK) Példaindikátorok - saját példa

A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a külső és a belső 
érdekeltek esetében –, figyelembe véve, hogy ez milyen menedzsment 
módszer, eljárás alkalmazását jelenti

Vezetői döntések száma (aránya), melyek társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos intézkedéseket tartalmaznak; 
A szervezetnél kialakított és a vezetés által jóváhagyott 
társadalmi érdekeket figyelembe vevő dokumentumok 
(kódexek) száma

Annak száma vagy százaléka, hogy mennyit foglalkoztak 
az emberi jogok kérdésével (jelentések, vagy 
hatáselemzések) (országonként)

GRI412-1

Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – társadalom
Társadalmi kezdeményezésekben való részvételek száma, a 
részvétel milyensége/nagysága

Műveletek és beszállítók, ahol jelentős kockázata van a 
gyermekmunka előfordulásának

GRI408-1 
alapján

Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – helyi lakosok
A helyi lakosok aránya a munkavállalók között; Helyi 
civilekkel kötött támogatási együttműködések száma; Helyi 
vállalkozások előnyben részesítése a beszerzés során

A helyi közösségeket is bevonó műveletek aránya
GRI413-1 
alapján

Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes üzleti kapcsolat a 
partnerekkel

A beszerzés átláthatósága (minőségi indikátor)
Társadalmi kritériumok alapján átvilágított új beszállítók 
aránya

GRI414-1

Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a fogyasztókkal
A fogyasztók megfelelő tájékoztatása a termék, szolgáltatás 
tulajdonságairól; Vevőpanaszok száma

Azon termékek és szolgáltatások aránya, melyeknek 
egészségügyi és biztonsági hatásait értékelik a fejlődés 
céljából 

GRI416-1

Üzleti kapcsolatok milyensége - tisztességes kapcsolat a hatósággal
Jogszabályoknak való megfelelés; Szankciók a szabályok ne 
nem tartásából; Hatósági ellenőrzések száma; Hatósági 
ellenőrzések típusa

A jelentős büntetések, illetve a nem pénzügyi büntetések a 
jognak való nem-megfelelés miatt

GRI419-1 
alapján

Belső érintettek (munkavállalók) iránti felelősségvállalás (CSR) Cafetéria rendszere (minőségi indikátor); Egyéb juttatások
A szervezetnél megjelenő fluktuáció a jelentéstételi 
időszakban, nemenként, régiónként

GRI401-1 
alapján

Felelős munkaügyi gyakorlatok
Bérpolitika diszkriminációmentessége (minőségi indikátor); 
Diszkriminációból adódó problémák száma; 

A férfiak és a nők díjazásának aránya, a jelentős 
telephelyeken, minden munkapozícióra

GRI405-2 
alapján

Alkalmazottak „boldogsága” Az elégedettség/boldogság mérése (minőségi indikátor)
Azok száma, akik jogosultak a szülői szabadságra, 
nemenként

GRI401-3 
alapján

(Természeti) környezet iránti felelősség Környezeti politika megléte (minőségi indikátor); 
Tevékenységek, termékek, szolgáltatások jelentős hatása a 
biodiverzitásra

GRI304-2 
alapján

Felelős viselkedés, a környezeti hatások megelőzése, csökkentése

A szervezeti magatartásban mennyiben jelenik meg a 
környezetért felelős magatartás; Az alkalmazottak és a vezetők 
környezetvédelmi gyakorlata a mindennapok során - nem-
megfelelőségek

A jelentős büntetések, illetve a nem pénzügyi büntetések a 
környezetvédelmi szabályozásnak,  jognak való nem-
megfelelés miatt

GRI307-1 
alapján

Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi felelősség eleme
Környezetvédelmi szervezetek támogatása, a támogatás 
mértéke; Együttműködés környezetvédelmi szervezetekkel

Mérete és helye minden olyan élőhelynek, amelyet 
megvédtek, vagy visszaállítottak; és a visszaállítás sikerét 
külső szakértők mérték, vagy jóváhagyták-e.

GRI304-3 
alapján

Társadalmi 
dimenzió

Szervezeti 
vezetés

Tisztességes 
működési 

gyakorlatok

Munkaügyi 
gyakorlat

Környezet

Példák a GRI Szabvány közzétételi kategóriáiból válogatva (saját 
fordítás)

Értékelési 
szempont (Sz)
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14. táblázat. Példaindikátorok – ISPE intellektuális tőke aspektusa 
Forrás: Saját munka, illetve saját elemzés és összeállítás felhasználva a (GRI, 2016) közzétételi kategóriákat (saját fordítás) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indikátorkategóriák (IK) Példaindikátorok - saját példa

A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vevői igények ismerete és 
kielégítése

Új termékek eladásának mennyiségi alakulása; új vevők száma
Az összes olyan eset, amikor ügyfelek adatai kiszivárogtak, 
ellopták, vagy azokban veszteség következett be

GRI418-1 
alapján

Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége - Versenytársak 

Kartellre vonatkozó büntetések gyakorisága

A jelentős büntetések, illetve a nem pénzügyi büntetések a 
társadalmi, illetve gazdasági témában megjelenő 
szabályozásnak, jogszabályoknak való nem-megfelelés 
miatt

GRI419-1 
alapján

Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége - Civilek, civil szervezetek 

Civil szervezetekkel kötött együttműködések száma

A jelentős büntetések, illetve a nem pénzügyi büntetések a 
társadalmi, illetve gazdasági témában megjelenő 
szabályozásnak, jogszabályoknak való nem-megfelelés 
miatt 

GRI419-1 
alapján

A szervezeti kultúra jellemzői, értékelése, a vezető tulajdonságai, 
strukturális tőke

A szervezeti struktúra bemutatása (minőségi indikátor); A 
felelősségi körök átláthatósága (minőségi indikátor)

A szervezeti irányításában résztvevők megoszlása: nem, 
kor alapján

GRI405-1 
alapján

A szervezet társadalmi megítélése, imázsa Vélemények, közvélemény a szervezetről (minőségi indikátor) A felső vezetésben a helyi közösség aránya
GRI202-2 
alapján

A szervezet infrastrukturális ellátottsága (ICT) Elektronikus ügyintézés, folyamatok aránya

Tudástőke Foglalkoztatottak végzettsége (minőségi indikátor)

Humán tőke Foglalkoztatottak száma, életkor szerinti megoszlása
A teljes foglalkoztatásban dolgozóknak járó előnyök, 
melyek nem járnak a részmunkaidősöknek

GRI 401-2 
alapján

A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felelősségvállalással 
foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége

A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi 
felelősségvállalással foglalkozók száma, szakképesítése és 
végzettsége

Fejlődési lehetőségek
Munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó oktatásra fordított 
idő; Oktatáson résztvevők száma; Oktatások gyakorisága

Az olyan programok típusa és tartalma, melyek segítik 
fejleszteni az alkalmazottak képességeit

GRI404-2 
alapján

Tanulási lehetőségek a szervezetnél
Munkavégzéshez közvetlenül nem kapcsolódó oktatásra 
fordított idő; Oktatáson résztvevők száma; Oktatások 
gyakorisága

Átlagos képzési óraszám, amin a szervezet munkavállalói a 
jelentéstételi időszakban részt vettek (vállaltak); 
nemenként, munkapozíció szerint

GRI404-1

Megújulási lehetőségek
Előléptetések számának alakulása; Szervezeten belüli fluktuáció 
- vándorlás a feladatok között

Azon alkalmazottak aránya, akik rendszeres 
teljesítményértékelést és karrierépítési értékelést kapnak

GRI404-3

Értékelési 
szempont (Sz)

Intellektuális 
tőke aspektusa

Külső 
kapcsolatok

Belső szerkezet 
(folyamatok)

Emberi erőforrás

Tanulás, 
fejlődés, 

megújulás

Példák a GRI Szabvány közzétételi kategóriáiból válogatva (saját 
fordítás)
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15. táblázat. Példaindikátorok – ISPE innováció aspektusa 

Forrás: Saját munka, illetve saját elemzés és összeállítás felhasználva a (GRI, 2016) közzétételi kategóriákat (saját fordítás) 

 
 

 

 

 

 

Indikátorkategóriák (IK) Példaindikátorok - saját példa

K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége

Képzési programok, innovációra kész fejlődési lehetőségek biztosítása 
a munkavállalóknak

Képzési programok és az azokon résztvevők száma

Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehetősége a szervezetnél Képzési programokon résztvevők megoszlása életkor alapján

Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – elérhető legjobb 
technológia (BAT) irányába

BAT irányába történő elmozdulást segítő döntések, 
beruházások

Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – tisztább termelés 
(CP) irányába

CP irányába történő elmozdulást segítő döntések, beruházások

Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – K+F+I irányába
K+F+I irányába történő elmozdulást segítő döntések, 
beruházások

K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, hozamai

A legjobb elérhető technológia (BAT) kiadásai, költségei, ráfordításai, 
és bevételei, hozamai

A legjobb elérhető technológia (BAT) kiadásai, költségei, 
ráfordításai, és bevételei, hozamai

A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, 
hozamai

A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei, ráfordításai, és 
bevételei, hozamai

K+F+I együttműködések tárgya, típusa, száma K+F+I együttműködések tárgya, típusa, száma

K+F+I együttműködések időtartama K+F+I együttműködések időtartama

K+F+I együttműködések volumene K+F+I együttműködések volumene

A szervezet innovációs tevékenységének környezeti hatása 
(meghatározása a környezeti tényezőkön és hatásokon keresztül)

Környezeti hatás mértéke (pl. inputban (pl. energia), outputban 
(pl. hulladék) bekövetkezett változás) az innovációt követően

A szervezet innovációs tevékenységének társadalmi hatása (vevőkre, 
helyi lakosokra, együttműködésekre)

Társadalmi hatás mértéke - életkörülmények változása az 
innovációt követően

A szervezet innovációs tevékenységének gazdasági hatása Az innováció következtében teremtett új munkahelyek száma

Értékelési 
szempont (Sz)

Innováció 
aspektusa

Emberi erőforrás

Technológiai 
környezetet 

figyelembe vevő 
kapcsolatok

Finanszírozás

Partneri 
kapcsolatok 

(együttműködés)

Érintetteknek 
okozott hatás

Példák a GRI Szabvány közzétételi kategóriáiból válogatva (saját 
fordítás)
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16. táblázat. Példaindikátorok – ISPE intellektuális tőke aspektusa 
Forrás: Saját munka, illetve saját elemzés és összeállítás felhasználva (K. E. Sveiby, 2001) példaindikátorait 

 

Indikátorkategóriák (IK)
Sveiby (2001), 12. fejezet, A kompetencia, a belső szerkezet és a külső szerkezet mérése: 
példaindikátorok

A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vevői igények ismerete és 
kielégítése

Az egy ügyfélre eső jövedelmezőség; Szerves növekedés, vagyis "a szálázott bevételek 
növekedése (csökkentve a felvásárlásokból nyert bevételekkel) annak mérése, mennyire 
fogadja jól a piac az üzleti koncepciót" (p. 250); Az elégedett ügyfelek indexe; Az egy 
fogyasztóra eső értékesítések; Az ismételt megrendelések gyakorisága

Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége - Versenytársak 

Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége - Civilek, civil szervezetek 

A szervezeti kultúra jellemzői, értékelése, a vezető tulajdonságai, 
strukturális tőke

Az értékek és a magatartás mérése

A szervezet társadalmi megítélése, imázsa A belső szerkezethez hozzájáruló ügyfelek

A szervezet infrastrukturális ellátottsága (ICT) Befektetés információ feldolgozó rendszerekbe

Tudástőke A szakmában eltöltött évek száma; Az iskolázottság foka

Humán tőke Átlagos életkor; Szenioritás (szolgálatban eltöltött évek)

A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felelősségvállalással 
foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége

A szekértők aránya a vállalaton belül; Szakértői áttételi hatás: "mennyire fontosak a vállalat 
bevételt létrehozó képessége szempontjából saját, házon belüli szakértői" (p. 237); Egy 
szakértőre eső hozzáadott érték

Fejlődési lehetőségek

Minősítés módszertanának (osztályozás, amennyiben az iskolázottsági szint nem írja le 
pontosan a kompetenciát) segítségével "könnyű nyomon követni, hogyan változik a 
kompetencia a különböző területeken, hogyan módosul időben, miként befolyásolja a 
személyzet cserélődését és így tovább" (p. 236)

Tanulási lehetőségek a szervezetnél A képzés és az oktatás költségei

Megújulási lehetőségek
Cserélődés: "Ha a vállalathoz csatlakozó szakemberek kompetenciáját elosztjuk azokéval, 
akik elhagyják a céget, a hányados megmutatja, miként befolyásolja a személyzet 
cserélődése a szervezeti kompetenciát." (p. 236) A szakértők cserélődésének aránya

Értékelési 
szempont (Sz)

Intellektuális 
tőke aspektusa

Külső 
kapcsolatok

Belső szerkezet 
(folyamatok)

Emberi erőforrás

Tanulás, 
fejlődés, 

megújulás
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14. függelék: „Nem GRI” jelentések és az ISPE modell 
kapcsolata 

A Denkstatt adatbázisban (Denkstatt Adatbázis, n.d.) kereshetők a nem-pénzügyi 
jelentések között az olyan jelentések, melyek nem állnak kapcsolatban a GRI-vel. A keresés 
ebben az estben a „nem GRI” kategória megjelölését adja. 2009-es kiadási dátumtól 
vizsgálva, a következő eredményeket kapjuk: 

• 2009-2016 kiadási dátummal 72 olyan jelentést tartanak számon, melyek nem 
állnak kapcsolatban a GRI-vel („nem GRI” a besorolása az adatbázisban). 

• A 72 jelentés összesen 41 szervezettől származik, ami azt jelenti, hogy 
összesen 10 szervezet adott ki egynél több évben ilyen típusú jelentést, 2 
szervezet pedig ugyanabban az időszakban két elnevezésű jelentést regisztrált. 

• A 41 különböző szervezet esetében, ha minden szervezettől egy jelentést 
veszünk alapul, a legfrissebbet, vagy tartalmilag az elemzés szempontjából a 
relevánsabbat (például a fenntarthatósági terv nem alkalmas az elemzésre), 
akkor a kiadás dátumával kapcsolatban a következő, 19. ábrában szemléltetett 
megoszlás(oka)t látjuk. 

 
19. ábra. „Nem GRI” jelentések száma, hazai viszonylatban, Denkstatt adatbázis alapján 

Forrás: Saját szerkesztés a(Denkstatt Adatbázis, n.d.) adatait felhasználva 

Úgy gondolom, hogy elemzésem szempontjából figyelembe vettem, hogy 2010-et 
követően számos változás történt – megjelent az ISO 26000, elkezdték alkalmazni az EMAS 
III-at – a vállalatok környezetvédelmi, fenntarthatósági gyakorlatában, mely úgy gondolom, 
befolyással lehet a jelentéskészítésre is, továbbá figyelembe vettem, hogy a 6 db 2009-es 
jelentésből egy sem érhető el. Így a 2010-es, vagy az utáni kiadási dátummal rendelkező 
jelentések elemzését tűztem ki célul. Kutatásom során itt is akadályokba ütköztem, hiszen 
nem minden jelentés volt elérhető – volt, ahol már nem állt rendelkezésre a korábbi jelentés, 
csak a legfrissebb, már GRI alapú jelentés; volt, ahol egyáltalán nem lehetett elérni a jelentést 
és volt, ahol még korábbi változat szerepelt; továbbá voltak (3 eset), ahol az adatbázisban 
szereplő dátum és az elérhető jelentés dátuma nem pontosan egyezett, azonban a jelentések 
kiválasztási logikájába így is beleillettek (2010 utáni, „nem GRI”). Így munkám során (a 
tervezett 35 jelentésből) összesen 20 jelentést tudtam vizsgálni. 

A 20 vizsgált jelentésből 8-at részvénytársaság, 7-et Kft, 3-at közigazgatási szervezet, 
míg 2-t kulturális szervezet készített. A vizsgált vállalkozások a feldolgozóipar, 

"Nem GRI" jelentések 

száma az adott évben

Megjelenés (kiadás) 

éve

5 5

2009 2010 2011 2012 2013 14 2015 2016

6 5 4 10 4 2

41

"Nem GRI" jelentések 

száma az adott 

időszakban

A számok a szervezeti duplikációkat nem tartalmazzák, minden darabszám különböző szervezethez köthető. 
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energiaelőállítás, szállítás, kereskedelem és kommunikáció ágazatában működnek. A vizsgált 
jelentések legrövidebbje 4 oldalas, míg a leghosszabb 88 oldalas. 

A vizsgált 20 jelentés mindegyikében találhatunk a fenntarthatóság környezeti 
dimenziójával kapcsolatos információkat, a legtöbb esetben pedig konkrét mutatószámok is 
megjelennek. A jelentések többsége (1-2 kivételével) a társadalmi teljesítményt is megjeleníti 
valamilyen formában, míg a jelentések fele nem tartalmaz a gazdasági dimenzióhoz 
kapcsolható adatokat. A fenntarthatóság három dimenziójának integrált megjelenítésére, a 
három dimenzió együttes elfogadására külön 4 jelentés tér ki. 

12 jelentésben találkozhatunk olyan fejezettel, alfejezettel, mely tartalmát tekintve az 
intellektuális tőkéhez köthető. Ennek leggyakoribb megjelenési formája a munkavállalókkal 
kapcsolatos információk összegzése, de sok esetben ezen túl kiemelt figyelmet adnak a 
munkavállalóknak. Sok esetben jelenik meg ez a fejezet a környezeti és a társadalmi dimenzió 
adatait tartalmazó fejezet előtt. Habár nem nagy számban, de találkozhatunk olyan 
jelentésekkel is, melyek ezen túlmenően kiemelik a vezetési szemlélet, az ügyfélkapcsolat, a 
hatékony vállalati működés és vevőközpontúság kérdéskörét is. Mindezek szintén az 
intellektuális tőke aspektusához köthetők.  

Nagyon kevés azon jelentések száma, ahol a K+F, vagy az innováció valamilyen módon 
megjelenik, pusztán egyetlen esetben találkozhatunk ehhez kapcsolódó indikátorral. 

A jelentések többsége indikátorok közzétételén alapul. A legtöbb jelentés számos 
indikátort tartalmaz, azonban vannak, ahol a leírás dominál és pusztán 1-2 százalékos 
indikátorértéket sorakoztat fel. A megjelenő indikátorok heterogének, azaz találhatók abszolút 
és relatív, fajlagos értéket mutató indikátorok. 

Kevés olyan jelentés van, ahol pénzügyi információk konkrétan megjelennek, azok is a 
gazdasági dimenzióhoz kapcsolódóan jelennek meg. Egyetlen esetben találkozhattunk 
konkrétan környezeti költségekkel. 
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15. függelék: A tézisek és az igazoló publikációk kapcsolata 
T1: Egy gazdálkodó szervezet fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelésének során megjelenik az integrált szemlélet. 

T1.1: Egy gazdálkodó szervezetnek a fenntarthatóság társadalmi dimenziójával kapcsolatos 

teljesítményének értékelése során az integrált szemlélet kiemelkedő figyelmet kap; továbbá a 

társadalmi felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos teljesítmény értékelése relevánsabbá 

tehető adott, a CSR értékelésre alkalmas megoldások integrálásával. 

A tézis megjelenési formája Publikáció 

T1 

Különböző 
aspektusok 

integrálása a 
fenntarthatóság 
értékelésének 

érdekében 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy 
integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. Információs társadalom, 
(2), 38–57. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

pp. 39-40 

T1.1 
A tézisben 

megjelenő integrált 
személet, modell 

Harazin Piroska, Kósi Kálmán: Performance Evaluation of 
Corporate Social Responsibility According to the Logic of 
ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility) Standard; 
Regional and Business Studies 3:(1) pp. 739-749. (2011a) 
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 739-749, 
2. táblázat 

Továbbá 

T1 

Integrált értékelés, 
aspektusok bevonása az 
értékelésbe. Az integrált 
értékelés, mint a vizsgált 

kapcsolat alapja. 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013c). Social Challenges: 
Social Innovation through Social Responsibility. 
Periodica Polytehnica-Social and Management Sciences, 
21(1), 27–38 Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

pp. 27-38 

T1 

Az intellektuális tőke 
értékelését is tartalmazó 
integrált szemlélet, mint 

pilot modell 

Harazin, P., & Kósi, K. (2011d). Integrated approach of 
knowledge, environment and society based performance 
evaluation. In 3rd International Symposium on 
Environmental Management Conference Proceedings: 
Towards Sustainable Technologies (pp. 138–144) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 138-144 

T1 
A pilot modell rövid 

bemutatása (hivatkozás a 
pilot modellre) 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012a). Model of the Basic 
Relationship between External Sustainability Reports 
(Sustainability Indexes) and Internal Corporate 
Sustainability Performance Evaluation. International 
Journal of Sales and Retailing & Marketing,1(3), 91–
102. Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

p. 98 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012b). Relationship between 
Social Innovation and Pillars of Sustainable 
Development., International Journal of Sales and 
Retailing & Marketing, 1(2), 80–90 
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

Figure 1 

T1.1 
Hivatkozás a tézisben 
megjelenő integrált 

szemléletre 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs 
aspektusok egy integrált, az intellektuális tőke és 
fenntarthatóság kapcsolatát prezentáló szemléletben, 
modellben. Információs társadalom, (2), 38–57. 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

p. 39 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012a). Model of the Basic 
Relationship between External Sustainability Reports 
(Sustainability Indexes) and Internal Corporate 
Sustainability Performance Evaluation. International 
Journal of Sales and Retailing & Marketing,1(3), 91–
102. Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 97-98 
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T1 

Külső-belső értékelők 
integrációjáról szóló 

publikáció 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012a). Model of the Basic 
Relationship between External Sustainability Reports 
(Sustainability Indexes) and Internal Corporate 
Sustainability Performance Evaluation. International 
Journal of Sales and Retailing & Marketing, 1(3), 91–
102. Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 91-102 

 

T2: A gazdálkodó szervezetek fenntarthatóság felé való átmenete érdekében a 

fenntarthatósági dimenziók teljesítményértékelésébe – a fenntarthatósági dimenziókon túl – 

újabb aspektusok bevonása, integrálása szükséges, mely aspektusok koncepcionálisan és a 

teljesítményértékelést is tekintve, kapcsolatot mutatnak a fenntarthatóság dimenzióival. 

T2.1: Ilyen aspektusként lehetséges az intellektuális tőkére, illetve az innovációra tekinteni. 

A tézis megjelenési formája Publikáció 

T2, 
T2.1 

A tézis, mint kezdő 
állítás. A tézisben 

megjelenő 
aspektusok 

megnevezése, ábrán 
való megjelenése 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy 
integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. Információs társadalom, 
(2), 38–57. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

pp. 39-40, 1. 
ábra 

Továbbá 

T2.1 

Az innováció és a 
társadalmi 

innováció helye az 
integrált 

szemléletben 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012b). Relationship between Social 
Innovation and Pillars of Sustainable Development. 
International Journal of Sales and Retailing & Marketing, 
1(2), 80–90 Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 80-90 

T2, 
T2.1 

A tézisben 
megjelenő 
aspektusok 

megnevezése, ábrán 
való megjelenése 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013b). Teljesítményértékelési 
alapvetések az Európa 2020 stratégia prioritásainak vonalán. 
In Tehetséggondozás a BME GTK Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi Doktori Iskolában. (pp. 81–89). 

p. 85, 
p. 86, 1. ábra 

T2, 
T2.1 

Az intellektuális 
tőke értékelését 

tartalmazó integrált 
szemlélet, mint 

pilot modell 

Harazin, P., & Kósi, K. (2011d). Integrated approach of 
knowledge, environment and society based performance 
evaluation. In 3rd International Symposium on Environmental 
Management Conference Proceedings: Towards Sustainable 
Technologies (pp. 138–144) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 138-144 
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T3: A fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés során bevont/integrált 

újabb aspektusok teljesítményértékelési jellemzői bemenetet, alapvetéseket jelenthetnek, így 

erősíthetik és átfogóbbá, reprezentatívabbá tehetik a fenntarthatóság dimenzióinak korszerű 

értékelését. 

T3.1: Az innováció, kapcsolódóan a környezeti, és társadalmi innováció fogalmai kapcsolatot 

mutatnak a fenntarthatóság dimenzióival és az intellektuális tőke koncepciójával is, így az 

értékelésükre rendelkezésre álló módszerek inputot jelenthetnek a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékeléshez. 

T3.2: A társadalmi innováció és a fenntarthatóság kapcsolatát erősíti, hogy a társadalmi 

innováció értelmezhető a társadalmi felelősségvállalást megvalósító, a folyamatos fejlesztést 

eredményező innovatív lépések sorozataként. 

A tézis megjelenési formája Publikáció 

T3, 
T3.1 

A tézisben 
megjelenő 

értékelési szemlélet, 
az újabb aspektusok 

megjelenítése a 
cikk témája. A 

tézisben megjelenő 
kapcsolat ábrán 

szemléltetve  

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció nyújtotta 
teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy 
integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. Információs társadalom, 
(2), 38–57. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

pp. 38-57; 
1.ábra  

T3.2, 
T3 

A társadalmi 
innováció és a CSR 
kapcsolatát vizsgáló 

publikáció 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013c). Social Challenges: Social 
Innovation through Social Responsibility. Periodica 
Polytehnica-Social and Management Sciences, 21(1), 27–38 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

pp. 27-38 

Továbbá 

T3, 
T3.1, 
T3.2 

A tézisben 
megjelenő 
aspektusok 

megnevezése, ábrán 
való megjelenése. 

A tézisben 
megjelenő 

kapcsolat ábrán 
szemléltetve  

Harazin, P., & Kósi, K. (2013b). Teljesítményértékelési 
alapvetések az Európa 2020 stratégia prioritásainak vonalán. 
In Tehetséggondozás a BME GTK Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi Doktori Iskolában. (pp. 81–89). 

p. 85, 
p. 86, 1. ábra 

T3.2 

A társadalmi 
innováció és a 
fenntarthatóság 

kapcsolatáról szóló 
publikáció 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012b). Relationship between Social 
Innovation and Pillars of Sustainable Development. 
International Journal of Sales and Retailing & Marketing, 
1(2), 80–90 Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos 

pp. 80-90 
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T4: Az integrált teljesítményértékelés módszertana olyan állandó, fix indikátorkategóriákat 

alkalmaz, melyek az intellektuális tőke és a fenntarthatóság dimenzióinak értékelésében 

minden (profitorientált és non-profit) szervezetnél egyaránt megjeleníthetők, továbbá 

tartalmaz specifikus, az értékelésbe opcionálisan bevonható indikátorokat is. 

T4.1: A fenntarthatóság dimenzióival kapcsolatban kialakított teljesítményindikátorok a 

profitorientált és a non-profit szervezetek fenntarthatósággal kapcsolatba hozható döntéseit is 

támogatják. 

T4.2: A specifikus indikátorok jelenléte egy indikátorkészletben biztosítja annak lehetőségét, 

hogy széles körben alkalmazásra kerüljenek a fenntarthatósággal kapcsolatos indikátorok a 

döntések támogatása során. 

A tézis megjelenési formája Publikáció 

T4, 
T4.1 

A tézis, mint kezdő állítás, illetve 
hivatkozás a pilot modellre és 
tulajdonságaira. Az integrált 

teljesítményértékelés 
publikációban megjelenő 

tulajdonságai (tulajdonságaiból 
következik) alátámasztják a tézist. 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013a). Innováció 
nyújtotta teljesítményértékelési alapvetések: 
innovációs aspektusok egy integrált, az 
intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. 
Információs társadalom, (2), 38–57. 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

pp. 38-57 

T4.2, 
T4 

A korábbi publikációban 
megjelenő DSS modell 

tulajdonságai (tulajdonságaiból 
következik) alátámasztják a tézist. 

A DSS modell tulajdonságai 
megerősítik, támogatják az 

integrált teljesítményértékelés 
módszertanát. 

Harazin, P., & Horváth, G. Á. (2016). A 
framework for an industrial ecological decision 
support system to foster partnerships between 
businesses and governments for sustainable 
development. Journal of Cleaner Production, 
114, 214–223 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

Chapter 4 

Továbbá 

T4, 
T4.1, 
T4.2 

Az ISPE modellt megalapozó 
pilot modell tulajdonságairól 

szóló publikáció. 

Harazin, P., & Kósi, K. (2011d). Integrated 
approach of knowledge, environment and 
society based performance evaluation. In 3rd 
International Symposium on Environmental 
Management Conference Proceedings: Towards 
Sustainable Technologies (pp. 138–144) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudomány
os 

pp. 138-144 

T4 
A pilot modell (tulajdonságok) 
rövid bemutatása (hivatkozás a 

pilot modellre). 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012a). Model of the 
Basic Relationship between External 
Sustainability Reports (Sustainability Indexes) 
and Internal Corporate Sustainability 
Performance Evaluation. International Journal 
of Sales and Retailing & Marketing,1(3), 91–
102.Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudo
mányos 

pp. 97-98 

Harazin, P., & Kósi, K. (2012b). Relationship 
between Social Innovation and Pillars of 
Sustainable Development., International 
Journal of Sales and Retailing & Marketing, 
1(2), 80–90 
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudomány
os 

Figure 1 
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Melléklet I. Az ISPE modell megjelenése környezeti/fenntarthatósági 

jelentésekben – pilot kutatás 

2014 tavaszán került sor arra a vizsgálatra, melynek célja volt feltárni, hogy a 
publikusan elérhető, azaz közzétett vállalati környezeti/fenntarthatósági jelentések milyen 
aspektusoknak megfelelő mérésre, értékelésre koncentrálnak, azaz milyen módon jelennek 
meg az ISPE aspektusai, szempontjai már létező vállalati – teljesítményt bemutató – 
dokumentumokban. A vizsgálat során figyelembe kellett venni, hogy a vizsgált 
dokumentumok, vagyis jelentések legtöbbje önkéntes környezeti/fenntarthatósági jelentés, 
melyek információval való feltöltése önkényes, főleg, hogy a jelentéseket a nyilvánosság 
jellemzi, azaz publikus, kifelé is közzétehető információkat jelenít csak meg. Érdemes azt is 
következtetésként észrevenni, hogy a jelentések legtöbbje támaszkodik a GRI indikátorai, sőt 
a legtöbb jelzi is, hogy mely GRI értékelési szint alapján készült el a jelentése. 

A vizsgálat során 27 db jelentést vizsgáltam meg. A vizsgált jelentések 
különbözőképpen jellemezhetők, mely jellemzők összefoglalását mutatja a 17. táblázat. 

17. táblázat. A vizsgált jelentések elemzése 
Forrás: saját munka 

ELNEVEZÉS 
25 jelentés a FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS címet viseli; 1 környezeti 
jelentéssel találkozhatunk és 1 olyannal, mely a fenntarthatóság mindhárom 

dimenzióját megnevezi a címben 

ÉV, IDŐSZAK (1 esetben 
nem volt információ) 

17 egy adott ÉV-re szól; 9 db IDŐSZAK-ot ölel fel 
2007 és 2013 közöttiek; a legtöbb 2012-es 

TERJEDELEM  
A legrövidebb 5 oldal; A leghosszabb 152 oldal 

4 jelentés több mint 100 oldal; 11 jelentés 50 és 100 oldal közötti terjedelmű 

A vizsgált jelentésekkel kapcsolatban elemeztem és értékeltem, hogy az ISPE modell 
aspektusai hogyan jelennek meg a dokumentumokban. Azaz, helyet kapnak-e a gazdasági, 
környezeti, társadalmi dimenziók, továbbá megjelenik-e az intellektuális tőke és az 
innovációs aspektus, és ha igen, akkor milyen formában láthatók. Továbbá az elemzés részét 
képezte az indikátorok milyenségének vizsgálata is: pénzügyi (költség) indikátorok aránya; 
erőforrásokkal kapcsolatos, energiával, klímaváltozással, továbbá fenntartható termeléssel 
kapcsolatos indikátorok megjelennek-e; illetve a megjelent indikátorok teljesítmény 
(„performance”) vagy átláthatóság („transparency”) mérésére alkalmasabbak-e. A 
vizsgálatban nem volt lehetőség azt vizsgálni, hogy milyen információforrásból táplálkoznak 
az értékelést végzők. 

A vizsgált 27 jelentés alapján a következő megjegyzéseket, mint következtetéseket 
tudom megfogalmazni: 

- 1-2 kivételével mindenhol szerepeltek gazdasági, környezeti és társadalmi aspektusok, 
a kivételek esetében a gazdasági aspektus nem volt kifejtve. 

- a humán tőkével, emberi erőforrással, munkavállalókkal kapcsolatos indikátorok is 
minden esetben megjelentek, így mondható, hogy az intellektuális tőke aspektusa is 
helyt kap, azonban a legtöbb esetben a társadalmi felelősség, társadalmi aspektus alá 
sorolják ezeket az indikátorokat is; habár több helyen felfedezhető, hogy külön 
fejezetet szentelnek, elkülönítik a társadalmi felelősségtől, társadalmi aspektustól. 



186 
 

- néhány helyen elmondható, hogy a menedzsment gyakorlatok, szervezeti vezetés 
feltüntetése is az intellektuális aspektus feltűnését jelenti. 

- 11 (41%) helyen találkozhatunk az innovációs aspektussal kapcsoltba hozható 
említéssel – ezek közül is pusztán egy esetben látunk indikátorokat konkrétan a 
mérésre. 

- 3 (11%) esetben találkozhatunk olyan jelentéssel, ahol környezetvédelmi költségek, 
ráfordítások jelennek meg, egy esetben pedig a képzés költségeit láthatjuk. A 
gazdasági indikátorok természetesen pénzügyi mutatószámok, azonban a további 
aspektusok fizikai mutatók formájában kerülnek értékelésre. 

- a jelentések átláthatóságot mutató indikátorokat jelenítenek meg, azaz mért 
eredményeket. Azonban szinte mindig idősorban jelennek meg ezek, így teljesítményt 
is tudnak prezentálni. Fontos, hogy 1-2 esetben egyértelműen teljesítményindikátorok 
jelennek meg hatékonyságokban, százalékokban. 

- a jelentések nagy részében mind a természeti erőforrásokkal, energiával és klímával 
kapcsolatos indikátorok megjelennek. Pusztán 8 (30%) jelentés nem ad konkrétan a 
klímaváltozással kapcsolatban indikátort, de jelentős azok száma, ahol a klíma külön 
fejezetként, nagy hangsúllyal jelenik meg. 

- a fenntartható termeléssel kapcsolatos indikátorok nagyon csekély számban vannak 
jelen, vagy nagyon rejtve. Több jelentésben szó van a termékekről, 
termékfelelősségről, de ezek nem minden esetben realizálódnak indikátorban. 

- 14 (52%) jelentés esetében tesznek említést a GRI alapú jelentéstételről, 
indikátorokról. 

A jelentések vizsgálatával kapcsolatos elemzésem úgy gondolom, hogy megerősíti az 
ISPE koncepcionális modell létjogosultságát, de leginkább a humán erőforrás megjelenését a 
vállalati fenntarthatóságban.  
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Melléklet II: A primer kutatás (pilot kutatás) során használt kérdéssor 
 

KÉRDÉSSOR 

 „ A teljesítményértékelés korszerű eszközei a fenntarthatóság dimenzióban” 

című kutatáshoz – 2014 

 

Tisztelt Válaszadó! 

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola doktorjelöltjeként a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékén folyó kutatómunkám témája a fenntarthatósági 
teljesítményértékelés, azon belül is korszerű megközelítések vizsgálata, modellezése. 

Kutatásom során szakirodalmi bázisra támaszkodva készítettem el egy Integrált Fenntarthatósági 
Teljesítményértékelő Modellt, mely számos, különböző aspektusból kíván útmutatást nyújtani a mai gazdálkodó 
szervezetek fenntarthatósági teljesítményének méréséhez. A kutatás jelenlegi fázisában, a disszertációm 
véglegesítéséhez a modell értékelésére, verifikálására, a bevont aspektusok relevanciájának tesztelésére van 
szükség. A teszteléshez készült el ez a kérdéssor. A kérdéssor kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. Bár a kérdőív 
tartalmilag arról a szervezetről szól, ahol Ön dolgozik, de kitöltése anonim, pusztán a vizsgálataimat segítő 
néhány statisztikai adat megadását kérném. A kapott eredményeket disszertációmhoz és publikációimhoz 
használom fel. 

Válaszadását előre is tisztelettel köszönöm! 

Harazin Piroska 
egyetemi tanársegéd 
harazin@eik.bme.hu 

1. Kérem, röviden fogalmazza meg, mit jelent Ön szerint egy gazdálkodó szervezet 
„fenntarthatósági teljesítménye”? 

 

 

 

2. Mit gondol, mely tényezők befolyásolják egy szervezet „fenntarthatósági 
teljesítményét”? Kérem, felsorolás jelleggel adja meg a tényezőket! 
 

 

 

3. Mit gondol, milyen módszerrel, eszközzel, eljárással lehetne a leghatékonyabban 
mérni a „fenntarthatósági teljesítményt”? 
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4. Kérem, hogy a következőkben értékelje, hogy Ön szerint az alábbi szempontokat 
mennyiben szükséges figyelembe venni a „fenntarthatósági teljesítményértékelés” 
során! 
 

„Fenntarthatósági teljesítményértékelés” szempontjai. 
Mennyiben szükséges figyelembe venni a „fenntarthatósági 

teljesítményértékelés” során az egyes szempontokat? 

„1” egyáltalán nem 
szükséges 

„5” nagymértékben 
szükséges 

Nem 
tudom 

1. 
A környezeti teljesítmény folyamatos javítása 1 2 3 4 5 NT 

2. 
Felelős munkaügyi gyakorlatok 1 2 3 4 5 NT 

3. 
Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok 
jelenléte, minősége – Civilek, civil szervezetek 1 2 3 4 5 NT 

4. 
Árbevétel és eredménymutatók a döntéshozatalban 1 2 3 4 5 NT 

5. 
Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – helyi 
lakosok 1 2 3 4 5 NT 

6. 
Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a 
hatósággal 1 2 3 4 5 NT 

7. 
A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi 
felelősségvállalással foglalkozók száma, szakképesítése és 
végzettsége 

1 2 3 4 5 NT 

8. 
Humán tőke 1 2 3 4 5 NT 

9. 
Hagyományos pénzügyi teljesítmény 1 2 3 4 5 NT 

10. 
Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – 
tisztább termelés (CP) irányába 1 2 3 4 5 NT 

11. 
Tudástőke 1 2 3 4 5 NT 

12. 
A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei, ráfordításai, 
és bevételei, hozamai 1 2 3 4 5 NT 

13. 
Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes üzleti 
kapcsolat a partnerekkel 1 2 3 4 5 NT 

14. 
Belső érintettek (munkavállalók) iránti felelősségvállalás 
(CSR) 1 2 3 4 5 NT 

15. 
Alkalmazottak „boldogsága” 1 2 3 4 5 NT 

16. 
Fejlődési lehetőségek 1 2 3 4 5 NT 

17. 
A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vevői igények ismerete 
és kielégítése 1 2 3 4 5 NT 

18. 
Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi felelősség 
eleme 1 2 3 4 5 NT 

19. 
Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehetősége a 
szervezetnél 1 2 3 4 5 NT 
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20. 
Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – 
K+F+I irányába 1 2 3 4 5 NT 

21. 
A szervezet társadalmi megítélése, imázsa 1 2 3 4 5 NT 

22. 
K+F+I együttműködések időtartama 1 2 3 4 5 NT 

23. 
Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a 
fogyasztókkal 1 2 3 4 5 NT 

24. 
Felelős viselkedés, a környezeti hatások megelőzése, 
csökkentése 1 2 3 4 5 NT 

25. 
A szervezet innovációs tevékenységének gazdasági hatása 1 2 3 4 5 NT 

26. 
Mennyiségi, input oldali figyelem a természeti erőforrások 
használatával kapcsolatban 1 2 3 4 5 NT 

27. 
Különös figyelem a klímaváltozás indikátorai 1 2 3 4 5 NT 

28. 
Fenntartható termelés indikátorai 1 2 3 4 5 NT 

29. 
K+F+I együttműködések tárgya, típusa, száma 1 2 3 4 5 NT 

30. 
Fenntartható termelés kiadásai, költségei, ráfordításai és 
bevételei, hozamai 1 2 3 4 5 NT 

31. 
Környezeti tényezők és azok hatásának azonosítása input 
és output oldalon egyaránt 1 2 3 4 5 NT 

32. 
Fenntartható beszerzés és indikátorai 1 2 3 4 5 NT 

33. 
Klímaváltozással összefüggő adaptáció és mitigáció 1 2 3 4 5 NT 

34. 
Anyag- és energiaáramok azonosítása szervezeti szinten 1 2 3 4 5 NT 

35. 
Megújulási lehetőségek 1 2 3 4 5 NT 

36. 
A szervezet innovációs tevékenységének környezeti hatása 
(meghatározása a környezeti tényezőkön és hatásokon 
keresztül) 

1 2 3 4 5 NT 

37. 
Kapcsolati tőke: konkrétan a külső vállalati kapcsolatok 
jelenléte, minősége – Versenytársak 1 2 3 4 5 NT 

38. 
Külső vállalati kapcsolatok jelenléte, minősége – 
társadalom 1 2 3 4 5 NT 

39. 
Különös figyelem a természeti erőforrások használatára 1 2 3 4 5 NT 

40. 
A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a külső és 
a belső érdekeltek esetében –, figyelembe véve, hogy ez 
milyen menedzsment módszer, eljárás alkalmazását jelenti 

1 2 3 4 5 NT 

41. 
K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és bevételei, 
hozamai 1 2 3 4 5 NT 

42. 
A szervezet innovációs tevékenységének társadalmi hatása 1 2 3 4 5 NT 
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(vevőkre, helyi lakosokra, együttműködésekre) 

43. 
A szervezet infrastrukturális ellátottsága (ICT) 1 2 3 4 5 NT 

44. 
Képzési programok, innovációra kész fejlődési lehetőségek 
biztosítása a munkavállalóknak 1 2 3 4 5 NT 

45. 
K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése és 
végzettsége 1 2 3 4 5 NT 

46. 
Külön figyelem az energia használat, energiahatékonyság 
indikátoraira 1 2 3 4 5 NT 

47. 
K+F+I együttműködések volumene 1 2 3 4 5 NT 

48. 
Menedzsment – hozzáállás – erőfeszítések a természeti 
erőforrások használatával kapcsolatban 1 2 3 4 5 NT 

49. 
Nyitottság és támogatottság a menedzsment részéről – 
elérhető legjobb technológia (BAT) irányába 1 2 3 4 5 NT 

50. 
Tanulási lehetőségek a szervezetnél 1 2 3 4 5 NT 

51. 
(Természeti) környezet iránti felelősség 1 2 3 4 5 NT 

52. 
Költség-haszon számítások, illetve az eredmények 
megjelenítése a döntéshozatalban 1 2 3 4 5 NT 

53. 
A szervezeti kultúra jellemzői, értékelése, a vezető 
tulajdonságai, strukturális tőke 1 2 3 4 5 NT 

54. 
A legjobb elérhető technológia (BAT) kiadásai, költségei, 
ráfordításai, és bevételei, hozamai 1 2 3 4 5 NT 

 
5. Statisztikai adatok 

5.1.Az Ön által képviselt szervezet ágazati besorolása:

�  (A) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
halászat 

�  (B) Bányászat, kőfejtés 

�  (C) Feldolgozóipar 

�  (D) Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondícionálás 

�  (E) Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 

�  (F) Építőipar 

�  (G) Kereskedelem, gépjárműjavítás 

�  (H) Szállítás, raktározás 

�  (I) Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

�  (J) Információ, kommunikáció 

�  (K) Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

�  (L) Ingatlanügyletek 

�  (M) Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 

�  (N) Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység 

�  (O) Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

�  (P) Oktatás 

�  (Q) Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

�  (R) Művészet, szórakoztatás, szabadidő 

�  (S) Egyéb szolgáltatás 

�  (T) Háztartás munkaadói tevékenysége; 
termék előállítása, szolgáltatás végzése 
saját fogyasztásra 

�  (U) Területen kívüli szervezet 

�  Egyéb 
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5.2.Az Ön által képviselt szervezet működési formája: 

�  betéti társaság (Bt.) 

�  egyéni vállalkozás 

�  egyesülés 

�  egyesület 

�  korlátolt felelősségű társaság (Kft.) 

�  közigazgatási szerv 

�  közkereseti társaság (KKT) 

�  közös vállalat (KV) 

�  részvénytársaság (Rt.) 

�  Nem válaszolo

 

5.3. Ön által képviselt szervezet nagysága – az alkalmazottak száma: 

 

5.4. Működtet-e EMAS rendszert a szervezet? 
�  Igen 

�  Nem, de tervezi 

�  Nem, és nem is tervezi 

�  Nem tudom 

�  Nem válaszolok 

 
5.5. Készít-e környezeti jelentést (önkéntes, publikus) a szervezet? 

�  Igen 

�  Nem, de tervezi 

�  Nem, és nem is tervezi 

�  Nem tudom 

�  Nem válaszolok 

 
5.6. Az Ön beosztása a szervezetnél: 

 

Köszönöm az együttműködést! 
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Kiegészítő kérdések interjúhoz „A teljesítményértékelés korszerű eszközei a 
fenntarthatóság dimenzióban” című kutatás során – 2014 

 

Tisztelt Válaszadó! 

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola doktorjelöltjeként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Környezetgazdaságtan Tanszékén folyó kutatómunkám témája a fenntarthatósági teljesítményértékelés, azon belül is korszerű 
megközelítések vizsgálata, modellezése. 

Kutatásom során szakirodalmi bázisra támaszkodva készítettem el egy Integrált Fenntarthatósági Teljesítményértékelő Modellt, mely 
számos, különböző aspektusból kíván útmutatást nyújtani a mai gazdálkodó szervezetek fenntarthatósági teljesítményének méréséhez. A 
kutatás jelenlegi fázisában, a disszertációm véglegesítéséhez a modell értékelésére, verifikálására, a bevont aspektusok relevanciájának 
tesztelésére van szükség. A teszteléshez készült el ez a kérdéssor. A kérdéssor kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. Bár a kérdőív tartalmilag 
arról a szervezetről szól, ahol Ön dolgozik, de kitöltése anonim, pusztán a vizsgálataimat segítő néhány statisztikai adat megadását kérném. 
A kapott eredményeket disszertációmhoz és publikációimhoz használom fel. 

Válaszadását előre is tisztelettel köszönöm! 

Harazin Piroska 
egyetemi tanársegéd 
harazin@eik.bme.hu 

I. Kérem, röviden fogalmazza meg, mit jelent Ön szerint egy gazdálkodó szervezet 
„fenntarthatósági teljesítménye”? 

 

 

 

 

 

 

 

II. Mit gondol, mely tényezők befolyásolják egy szervezet „fenntarthatósági teljesítményét”? 
Kérem, felsorolás jelleggel adja meg a tényezőket! 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Mit gondol, milyen módszerrel, eszközzel, eljárással lehetne a leghatékonyabban mérni a 
„fenntarthatósági teljesítményt”? 
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IV.  Milyen indikátorok használatát részesítené előnyben a fenntarthatósági teljesítményértékelés 
során? 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. Mit gondol, a környezeti költségek meghatározása mennyiben járulhat hozzá egy gazdálkodó 

fenntarthatósági teljesítményének számszerűsítéséhez? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI.  Lát lehetőséget a szervezetük esetében környezeti költségszámításra? 
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Melléklet III: A primer kutatás (pilot kutatás) eredményei 
A 2014-ben primer kutatást végeztem gazdálkodó szervezetek körében. A kutatás során központi téma volt az ISPE modell 

szempontjainak értékelése, azonban a fenntarthatósági teljesítmény és annak értékelésével kapcsolatos kérdések is előkerültek, illetve a 
válaszadóknak lehetőségük nyílott a környezeti (vezetői) számvitellel kapcsolatos vélemények megosztására is. A kutatásban magas beosztású 
szakemberek, illetve környezetvédelmi szakemberek vettek rész, akik gyakorlati tapasztalataik, a szervezetre való rálátásuk miatt releváns 
válaszokat tudtak adni. A kutatás körülményeit, a megkérdezettekre vonatkozó információkat a 18. táblázat mutatja. 

18. táblázat. A primer kutatás körülményei és a minta jellemzése 
Forrás: saját munka 

 MÉLYINTERJÚK  ÍRÁSBELI MEGKÉRDEZÉS  

Kutatás időpontja 2014. március és 2014. június 

Válaszok száma és megoszlása Személyes mélyinterjú 5 szervezet képviselőjével  Írásbeli válasz érkezett 3 szervezet 4 képviselőjétől 

Válaszadók beosztása 2 igazgató, 1 vezető, 1 szakértő, 1 tanácsadó 1 vezető, 1 tanácsadó, 1 vezető&1 szakértő 

A vizsgált szervezetek ágazati 
besorolása 

3 szervezet Információ, kommunikáció (J); 1 szervezet 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (M); 1 szervezet 

Egyéb szolgáltatás (S) 

1 szervezet Építőipar (F); 1 szervezet Feldolgozóipar (C) és 
Építőipar (F); 1 szervezet; Egyéb szolgáltatás (S) 

A vizsgált szervezetek működési 
formája 

3 részvénytársaság; 2 korlátolt felelősségű társaság (Kft) 3 részvénytársaság 

A vizsgált szervezeteknél a 
foglalkoztatottak száma 

3 szervezet foglalkoztat 1000 főnél több alkalmazottat; 1 
szervezet foglalkoztat 100 főnél kevesebbet és 1 szervezet nem 

válaszolt a kérdésre 

a 3 szervezet 100 és 500 fő közötti létszámú alkalmazottat 
foglalkoztat 

EMAS rendszer működése a 
vizsgált szervezeteknél 

1 esetben van hitelesített EMAS rendszer; 2 szervezetnél nincs 
és nem is tervezik a bevezetést; 2 szervezet képviselője pedig 

nem tudott a kérdésre válaszolni 

1 esetben van hitelesített EMAS rendszer; 1 szervezetnél nincs 
és nem is tervezik a bevezetést; 1 szervezet képviselője pedig 

nem tudott a kérdésre válaszolni 

Környezeti jelentés készítése a 
vizsgált szervezeteknél 

3 esetben készítenek környezeti jelentést; 2 szervezet 
képviselője nem tud környezeti jelentésről 

1 esetben készítenek környezeti jelentést, 1 esetben nem 
készítenek és nem is tervezik ezt a jövőben; 1 szervezet nem 

válaszolt a kérdésre 
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Az első két nyílt kérdésben arra kérdeztem rá, hogy a megkérdezettek mit értenek a fenntarthatósági teljesítmény fogalma alatt, illetve mit 
gondolnak, mely tényezők gyakorolnak befolyást a fenntarthatósági teljesítményre.  

A személyes beszélgetések során a megkérdezettek szinte mindegyike említette a fenntarthatóság három dimenzióját, mind a fogalom 
meghatározásánál, mind a tényezők azonosításánál. Volt, aki a fogalom meghatározása során említette a külső értékelők által végzett értékelések 
figyelembe vételét is, de olyan is volt, aki a társadalmi dimenzió említésekor hangsúlyozta a társadalmi dimenzió belső fontosságát, azaz a 
munkavállalókat helyezte a dimenzió esetén a középpontba. Egy konkrét definíciót is kaptam a megkérdezések során, nevezetesen, hogy a 
„gazdálkodó szervezet fenntarthatósági teljesítménye <<a válaszadó megítélése szerint>> a tevékenységéhez felhasznált erőforrások, azok 
kapcsolata, azok működtetési eljárása és a tevékenységi környezet fenntartása, fenntarthatósága érdekében tervezett és végrehajtott intézkedések 
és azok eredményességének együttese”. Az egyik szervezet, habár tevékenységéből adódón is, de az infokommunikációs technológia szerepét 
emelte ki, ami segíti a szervezeteket, hogy fenntarthatóak legyenek – segíti őket belülről és kívül a terméken keresztül a fogyasztókat is 
támogatja a fenntarthatóságban. Egyszerűen kifejezve a válaszadó úgy látja, hogy a technológia fontossága hangsúlyos a fenntarthatósági 
teljesítményben (különböző smart eszközöket említett), de emellett kiemelte a zöld épületek, irodaházak és a bennük végbement folyamatok 
befolyásoló hatását is. 

Az írásban érkezett válaszok között a fenntarthatósági teljesítmény fogalmával kapcsolatban előkerült az összehasonlíthatóság, vagyis a 
válaszadó a vállalat környezetre gyakorolt hatását viszonyítja valamilyen standard értékhez, vagy korábbi teljesítményhez. Az egy szervezet két 
válaszadója is megfogalmazta a koncepció lényegét: az első válaszadó szerint olyan működést takar a fogalom, mely anyag és költséghatékony, 
minimalizálja az erőforrásokat és a környezetterhelést, de optimális hatékonysággal bír, a másik válaszadó szerint pedig szintén az anyag és 
költséghatékonyság jelenik meg, mely hatékony termelést eredményez, de a befektetett anyag a legkevesebb környezetterhelést jelenti. 

Figyelembe véve mind a mélyinterjú, mind az írásban érkezett válaszokat, elkészítettem egy összefoglaló táblázatot (19. táblázat), ami azt 
mutatja, hogy a fenntarthatóság dimenzióit hogyan értelmezik a válaszadók, mint a fenntarthatósági teljesítmény tényezői, illetve, hogy milyen 
egyéb tényezőket sorolnak még fel, mint befolyásoló tényezők – a tényezők csoportosítását a válaszok kiértékelése során készítettem el. A 
táblázatban külön nem jelöltem, ha a válaszadók csak annyit jegyeztek meg, hogy „környezeti, társadalmi, gazdasági” dimenzió, illetve szürke 
színnel jelöltem az írásban érkezett válaszokat. 

A fenntarthatósági teljesítmény mérésével és értékelésével kapcsolatban a személyes beszélgetéseken minden válaszadó az indikátorok 
szerepét emelte ki. Volt, aki megemlítette a nemzetközi mérési rendszerek (kérdőívek) által nyújtott segítséget <<külső értékelők>>, illetve volt, 
aki azt említette, hogy még a nem mérhető dolgokat, például a kommunikációs hatás vagy márkaépítés, is igyekeznek számszerűsíteni. Volt, aki 
a munkavállalók teljesítményének mérését emelte ki ennél a kérdésnél is, illetve a mérés után a visszacsatolás igényét; és volt, aki felsorolta, 
hogy eszközökkel, épülettel, emberekkel és a fenntarthatóság három dimenziójával kapcsolatban szükséges mérőszámokat definiálni a 
teljesítmény nyomonkövetéséhez.  
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19. táblázat. A fenntarthatósági teljesítményt befolyásoló tényezők a válaszadók szerint 
(fehér háttér: mélyinterjú során felsorolt tényezők; szürke háttér: írásban érkezett válaszok) 

Forrás: saját munka 

KÖRNYEZETI 

DIMENZIÓVAL 

KAPCSOLATOS 

TÉNYEZŐK  

TÁRSADALMI DIMENZIÓVAL 

KAPCSOLATOS TÉNYEZ ŐK  

GAZDASÁGI 

DIMENZIÓVAL 

KAPCSOLATOS 

TÉNYEZŐK  

EGYÉB TÉNYEZŐK  

Környezeti dimenzió, mint 
minimum követelmény 

Társadalmi hatás 
(esélyegyenlőség) 

Nagy hangsúly az 
érintetteken, 

akikkel a szervezet 
foglalkozik 

Gazdasági dimenzió - ehhez 
kapcsolódóan pedig 

technológiai megoldások, 
újdonságok a 

tevékenységhez 
kapcsolódóan 

Klímaváltozás és a 
három dimenzió 

kapcsolata 

Infokommunikációs 
technológia, technológia 

A tevékenység természeti 
környezetének 

fenntarthatósága 

Társadalom 
(esélyegyenlőség, 

munkavállalói 
képzés, megtartás) - 
felmerül az igény a 

munkavállalók 
teljesítményének 

mérése iránt 

A tevékenység 
társadalmi 

környezetének 
fenntarthatósága 

A felhasznált tárgyi 
erőforrások 

fenntarthatósága 

A működési, 
működtetési 

mechanizmus 
fenntarthatósága 

Természeti erőforrás 

Anyagi erőforrás 

Épületek Technikai erőforrás 

Integrált környezetvédelem 
alkalmazása 

A felhasznált emberi 
erőforrások 

fenntarthatóság 
CSR tevékenység 

Tudományos, technikai 
újdonságok beépítése a 

munkavégzésbe 

Képzések, 
ismeretfejlesztések 

Vállalati hatások a 
hatásviselők felé 

Humán erőforrás 
Diverz 

munkavállalói 
közösség 

 Innovációra való 
hajlam  

Vállalati folyamatok 
szabályozottsága, 

milyensége 

Oktatás Innováció 

 

Az írásban érkezett válaszok is indikátorokat említenek, így a munkavégzés komplex erőforrásfelhasználását, illetve életciklus alapú 
teljesítménymérést (az egy szervezet mindkét képviselője említette az életciklus szakaszokat). Volt, aki a fenntarthatósági auditot említette, ami a 
vállalat működésének minden folyamtára kiterjed (a humán erőforrás menedzsmentjétől a termelésen/szolgáltatáson keresztül az input-output 
adatok elemzéséig). 
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A néhány nyílt kérdést követően, a kutatás során – mind a mélyinterjús, mind a kérdőíves esetében – az ISPE modell szempontjainak 
értékelésére helyeződött a hangsúly, vagyis annak megítélésére, hogy a válaszadók szerint az egyes szempontokat mennyiben szükséges 
figyelembe venni a fenntarthatósági teljesítményértékelés során (az ISPE modell ez korábbi, sokban nem különböző verziójára kérdezett rá 
mindkét kérdés). Ennek érdekében a szempontokat egy 1-től 5-ig terjedő skálán – ahol 1 az egyáltalán nem szükséges figyelembe venni, míg 5 a 
nagymértékben szükséges figyelembe venni jelentéssel bír – értékelhették a válaszadók, illetve lehetőségük volt a „Nem tudom” opció 
választására is (az opció szükségessége abban állt, hogy amennyiben a válaszadó tényleg nem tudja eldönteni a szempont szükségességét, ne az 
1-essel értékeljen, mert az a szempont tejes elvetését jelenti). Annak érdekében, hogy minél relevánsabb válaszok szülessenek, a kérdéssorban az 
ISPE modell vizsgált szempontjai nem sorrendben jelentek meg és nem jelentek meg a modell főszempontjai és aspektusai sem. 

A válaszok kiértékelésénél vizsgáltam, hogy a skála egyes értékeit milyen gyakorisággal választják a válaszadók, illetve ha összegzem a 
skálaértékeket – mint súlyokat figyelembe véve a válaszadás gyakoriságát – akkor milyen sorrend jelenik meg a vizsgált szempontok között. A 
válaszok összegzését elvégeztem mind a 9 válasz esetében, de bontva is, vagyis az 5 interjús választ és a 4 írásbeli választ külön-külön is 
kiértékeltem. A válaszokat mutatják a 20-22. táblázatok. Szükséges megjegyezni, hogy volt olyan szempont, ahol a válaszadók nem adtak 
egyértelmű választ, vagy nem tudtak választ adni a fontossággal kapcsolatban – ezeknél az eseteknél külön jelöltem, hogy a gyakoriságot, illetve 
a súlyt mekkora mintanagyság mellett szükséges értelmezni. Fontos megjegyezni azt is, hogy a felmérés nem reprezentatív, így a számszerű 
eredményeket ezen megjegyzés mellett szükséges tekinteni. 

A vizsgált szempontok közötti sorrendet tekintve, mind a 9 válaszadó véleményét figyelembe véve látható (20. táblázat), hogy a 
„Környezeti teljesítmény folyamatos javítása” mellett leginkább hangsúlyos szempont a társadalmi dimenzióhoz és az intellektuális tőke 
aspektusához tartoznak. Megjelennek az élmezőnyben az innovációs aspektus szempontjai is, azonban inkább a középmezőnyben vannak 
többségben, ahogyan a makrogazdasági értékelőkből származtatott szempontok is. A társadalmi dimenzió erőssége a bontott válaszok értékelése 
során is körvonalazódik: mind a mélyinterjús, mind az írásbeli válaszok alapján kiemelkedők a társadalmi dimenzió egyes szempontjainak 
pontszámai. Habár fentebb megjegyeztem, hogy a reprezentativitás miatt nem megfelelő a pontszámok alapján keletkezett sorrend szigorú 
figyelembevétele, érdemes kiemelni, hogy a legnagyobb súllyal mind a három sorrendben (20-22. táblázatok) az „Üzleti kapcsolatok milyensége 
– tisztességes kapcsolat a fogyasztókkal” szempont áll. Két esetben követi ezt a „Környezeti teljesítmény javítás”-a, de a „Felelős munkaügyi 
gyakorlatok” is hangsúlyosan jelennek meg. Kevésbé hangsúlyos a „Hagyományos pénzügyi teljesítmény”, és a „Versenytársakkal való 
kapcsolat tőkéje” – ennek megállapításakor a teljes mintanagyság mellett adott pontokat vettem figyelembe. 

A mélyinterjús kutatás során lehetőség adódott, hogy a környezeti számvitel koncepciójához kapcsolódó kérdéseket is feltegyek, így az 
értékelés-módszertani aspektusok egy részét is teszteljem. Fontosnak tartottam elsőként arra rákérdezni, hogy milyen indikátorok használatát 
részesítik előnyben a fenntarthatósági teljesítmény értékelése során. Két szervezet képviselője hangsúlyozta, hogy mind pénzügyi, mind fizikai 
indikátorokra szükség van az értékelés során és egy szervezet képviselője mondta, hogy a pénzügyi indikátorok használata a fontos. A környezeti 
költségek fenntarthatósági teljesítményértékelésben elfoglalt helyére kérdeztem rá. A válaszadók mindegyike a környezeti költségek értékelésben 
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betöltött helyét, létét hangsúlyozta, azonban volt, aki ezt pusztán a jogszabályi megfelelés (például veszélyes hulladékok kezelése) szintjére 
helyezte és volt, aki a kockázatok, veszteségek elkerülése végett tartotta fontosnak a meghatározásukat. 

20. táblázat. Szempontok a fenntarthatósági teljesítményértékelés során – mélyinterjúk és írásbeli válaszok alapján 
Forrás: saját munka 

MÉLYINTERJÚK + ÍRÁSBELI VÁLASZOK 

A fenntarthatósági 
teljesítmény dimenziói és 
aspektusai 

Vizsgált tényez ők sorrendje  

Említés 
gyakorisága (N=9) Súlyozás 

eredménye 
(N=9) 

Minta 
számának 
változása 

1 2 3 4 5 

Társadalmi dimenzió 4.23. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a fogyasztókkal 0 0 0 2 7 43   

Környezeti dimenzió 4.1. A környezeti teljesítmény folyamatos javítása 0 0 0 4 5 41   

Társadalmi dimenzió 4.2. Felelős munkaügyi gyakorlatok 0 0 0 4 5 41   

Társadalmi dimenzió 
4.40. A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a küls ő és a bels ő 
érdekeltek esetében –, figyelemebe véve, hogy ez va lamilyen menedzsment 
módszer, eljárás alkalmazását jelenti  

0 0 1 2 6 41   

Társadalmi dimenzió 4.13. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes üzleti kapcsolat a 
partnerekkel 0 0 1 3 5 40   

Innovációs aspektus 4.20. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – K+F+I irányába 0 0 1 3 5 40   

Társadalmi dimenzió 4.24. Felelős viselkedés, a környezeti hatások megel őzése, csökkentése 0 0 0 5 4 40   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.28. Fenntartható termelés indikátorai 0 0 0 5 4 40   

Társadalmi dimenzió 4.51. (Természeti) környezet iránti felel ősség 0 0 1 3 5 40   

Intellektuális tőke aspektusa 4.8. Humán t őke 0 0 0 6 3 39   
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Társadalmi dimenzió 4.14. Belső érintettek (munkavállalók) iránti felel ősségvállalás (CSR) 0 0 1 4 4 39   

Intellektuális tőke aspektusa 4.16. Fejlődési lehet őségek 0 0 2 2 5 39   

Intellektuális tőke aspektusa 4.35. Megújulási lehet őségek 0 0 1 4 4 39   

Innovációs aspektus 4.44. Képzési programok, innovációra kész fejl ődési lehet őségek biztosítása 
a munkavállalóknak 0 0 2 2 5 39   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.46. Külön figyelem az energia használat, energiah atékonyság indikátoraira 0 0 1 4 4 39   

Intellektuális tőke aspektusa 4.50. Tanulási lehet őségek a szervezetnél 0 1 0 3 5 39   

Intellektuális tőke aspektusa 4.53. A szervezeti kultúra jellemz ői, értékelése, a vezet ő tulajdonságai, 
strukturális t őke 0 0 0 6 3 39   

Innovációs aspektus 4.54. A legjobb elérhet ő technológia (BAT) kiadásai, költségei, ráfordítása i, és 
bevételei, hozamai 0 0 1 4 4 39   

Társadalmi dimenzió 4.6. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes k apcsolat a hatósággal 0 0 3 1 5 38   

Innovációs aspektus 4.25. A szervezet innovációs tevékenységének gazdas ági hatása 0 0 1 5 3 38   

Környezeti dimenzió 4.31. Környezeti tényez ők és azok hatásának azonosítása input és output 
oldalon  egyaránt 0 0 1 5 3 38   

Innovációs aspektus 4.36. A szervezet innovációs tevékenységének környe zeti hatása 
(meghatározása a környezeti tényez őkön és hatásokon keresztül) 0 0 1 5 3 38   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.48. Menedzsment – hozzáállás – er őfeszítések a természeti er őforrások 
használatával kapcsolatban 0 0 3 1 5 38   

Társadalmi dimenzió 4.15. Alkalmazottak „boldogsága” 0 0 2 4 3 37   

Innovációs aspektus 4.19. Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehet ősége a szervezetnél 0 0 2 4 3 37   
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Intellektuális tőke aspektusa 4.4. Árbevétel és eredménymutatók a döntéshozatalba n 0 0 3 3 3 36   

Intellektuális tőke aspektusa 4.11. Tudást őke 0 0 1 2 5 36 N=8 

Intellektuális tőke aspektusa 4.17. A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vev ői igények ismerete és 
kielégítése 0 0 3 3 3 36   

Társadalmi dimenzió 4.18. Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi  felelősség eleme 0 0 0 4 4 36 N=8 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.32. Fenntartható beszerzés és indikátorai 0 0 2 5 2 36   

Társadalmi dimenzió 4.38. Küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, min ősége – társadalom 0 0 3 3 3 36   

Intellektuális tőke aspektusa 4.43. A szervezet infrastrukturális ellátottsága (I CT) 0 0 3 3 3 36   

Innovációs aspektus 4.49. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – elérhet ő legjobb 
technológia (BAT) irányába 0 0 1 2 5 36 N=8 

Intellektuális tőke aspektusa 4.52. Költség-haszon számítások, illetve az eredmén yek megjelenítése a 
döntéshozatalban 0 0 3 3 3 36   

Innovációs aspektus 4.29. K+F+I együttm űködések tárgya, típusa, száma 0 0 2 6 1 35   

Innovációs aspektus 4.41. K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és b evételei, hozamai 0 0 2 6 1 35   

Intellektuális tőke aspektusa 4.7. A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felel ősségvállalással 
foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége 0 0 4 3 2 34   

Intellektuális tőke aspektusa 4.21. A szervezet társadalmi megítélése, imázsa 0 0 4 3 2 34   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.27. Különös figyelem a klímaváltozás indikátorai 0 1 1 1 5 34 N=8 

Innovációs aspektus 4.42. A szervezet innovációs tevékenységének társad almi hatása (vev őkre, 
helyi lakosokra, együttm űködésekre) 0 0 3 5 1 34   

Intellektuális tőke aspektusa 4.3. Kapcsolati t őke: konkrétan a küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége – Civilek, civil szervezetek 0 1 3 3 2 33   
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Társadalmi dimenzió 4.5. Küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, min ősége – helyi lakosok 0 0 4 4 1 33   

Innovációs aspektus 4.10. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – tisztább 
termelés (CP) irányába 0 0 0 2 5 33 N=7 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.30. Fenntartható termelés kiadásai, költségei, rá fordításai és bevételei, 
hozamai 0 0 1 5 2 33 N=8 

Környezeti dimenzió 4.34. Anyag- és energiaáramok azonosítása szervezet i szinten 0 0 2 3 3 33 N=8 

Társadalmi dimenzió 4.37. Kapcsolati t őke: konkrétan a küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége – Versenytársak 0 1 2 5 1 33   

Innovációs aspektus 4.12. A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei,  ráfordításai, és bevételei, 
hozamai 0 0 2 4 2 32 N=8 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.26. Mennyiségi, input oldali figyelem a természet i erőforrások használatával 
kapcsolatban 0 0 3 2 3 32 N=8 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.39. Különös figyelem a természeti er őforrások használatára 0 1 1 3 3 32 N=8 

Innovációs aspektus 4.22. K+F+I együttm űködések id őtartama 0 0 3 3 2 31 N=8 

Innovációs aspektus 4.45. K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése é s végzettsége 0 0 3 4 1 30 N=8 

Intellektuális tőke aspektusa 4.9. Hagyományos pénzügyi teljesítmény 1 1 3 3 1 29   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.33. Klímaváltozással összefügg ő adaptáció és mitigáció 0 0 2 3 2 28 N=7 

Innovációs aspektus 4.47. K+F+I együttm űködések volumene 0 0 1 5 1 28 N=7 
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21. táblázat. Szempontok a fenntarthatósági teljesítményértékelés során – a mélyinterjúk alapján 
Forrás: saját munka 

MÉLYINTERJÚK 

A fenntarthatósági 
teljesítmény dimenziói és 
aspektusai 

Vizsgált tényez ők sorrendje  

Említés 
gyakorisága (N=5) Súlyozás 

eredménye 
(N=5) 

Minta 
számának 
változása 1 2 3 4 5 

Társadalmi dimenzió 
4.23. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a fogyasztókkal 0 0 0 0 5 25   

Környezeti dimenzió 
4.1. A környezeti teljesítmény folyamatos javítása 0 0 0 2 3 23   

Társadalmi dimenzió 
4.2. Felelős munkaügyi gyakorlatok 0 0 0 2 3 23   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.16. Fejlődési lehet őségek 0 0 0 2 3 23   

Innovációs aspektus 
4.20. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – K+F+I irányába 0 0 0 2 3 23   

Társadalmi dimenzió 
4.24. Felelős viselkedés, a környezeti hatások megel őzése, csökkentése 0 0 0 2 3 23   

Innovációs aspektus 4.25. A szervezet innovációs tevékenységének gazdas ági hatása 0 0 0 2 3 23   

Intellektuális tőke aspektusa 4.35. Megújulási lehet őségek 0 0 0 2 3 23   

Társadalmi dimenzió 

4.40. A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a küls ő és a bels ő 
érdekeltek esetében –, figyelemebe véve, hogy ez va lamilyen menedzsment 
módszer, eljárás alkalmazását jelenti 

0 0 1 0 4 23   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.50. Tanulási lehet őségek a szervezetnél 0 0 0 2 3 23   

Társadalmi dimenzió 
4.51. (Természeti) környezet iránti felel ősség 0 0 0 2 3 23   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.8. Humán t őke 0 0 0 3 2 22   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.11. Tudást őke 0 0 1 1 3 22   

Társadalmi dimenzió 
4.13. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes üzleti kapcsolat a 
partnerekkel 0 0 1 1 3 22   
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Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.28. Fenntartható termelés indikátorai 0 0 0 3 2 22   

Innovációs aspektus 
4.36. A szervezet innovációs tevékenységének környe zeti hatása 
(meghatározása a környezeti tényez őkön és hatásokon keresztül) 0 0 1 1 3 22   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.43. A szervezet infrastrukturális ellátottsága (I CT) 0 0 1 1 3 22   

Innovációs aspektus 
4.44. Képzési programok, innovációra kész fejl ődési lehet őségek biztosítása 
a munkavállalóknak 0 0 1 1 3 22   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.53. A szervezeti kultúra jellemz ői, értékelése, a vezet ő tulajdonságai, 
strukturális t őke 0 0 0 3 2 22   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.4. Árbevétel és eredménymutatók a döntéshozatalba n 0 0 1 2 2 21   

Társadalmi dimenzió 
4.14. Belső érintettek (munkavállalók) iránti felel ősségvállalás (CSR) 0 0 1 2 2 21   

Innovációs aspektus 
4.29. K+F+I együttm űködések tárgya, típusa, száma 0 0 0 4 1 21   

Társadalmi dimenzió 
4.38. Küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, min ősége – társadalom 0 0 1 2 2 21   

Innovációs aspektus 4.41. K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és b evételei, hozamai 0 0 0 4 1 21   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.46. Külön figyelem az energia használat, energiah atékonyság indikátoraira 0 0 1 2 2 21   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.48. Menedzsment – hozzáállás – er őfeszítések a természeti er őforrások 
használatával kapcsolatban 0 0 2 0 3 21   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.52. Költség-haszon számítások, illetve az eredmén yek megjelenítése a 
döntéshozatalban 0 0 1 2 2 21   

Innovációs aspektus 
4.54. A legjobb elérhet ő technológia (BAT) kiadásai, költségei, ráfordítása i, és 
bevételei, hozamai 0 0 0 4 1 21   

Társadalmi dimenzió 4.15. Alkalmazottak „boldogsága” 0 0 1 3 1 20   

Innovációs aspektus 
4.19. Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehet ősége a szervezetnél 0 0 2 1 2 20   

Intellektuális tőke aspektusa 4.21. A szervezet társadalmi megítélése, imázsa 0 0 2 1 2 20   

Környezeti dimenzió 
4.31. Környezeti tényez ők és azok hatásának azonosítása input és output 
oldalon  egyaránt 0 0 1 3 1 20   
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Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.32. Fenntartható beszerzés és indikátorai 0 0 1 3 1 20   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.3. Kapcsolati t őke: konkrétan a küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége – Civilek, civil szervezetek 0 0 3 0 2 19   

Társadalmi dimenzió 
4.6. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes k apcsolat a hatósággal 0 0 3 0 2 19   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.26. Mennyiségi, input oldali figyelem a természet i erőforrások használatával 
kapcsolatban 0 0 2 2 1 19   

Innovációs aspektus 
4.42. A szervezet innovációs tevékenységének társad almi hatása (vev őkre, 
helyi lakosokra, együttm űködésekre) 0 0 1 4 0 19   

Innovációs aspektus 
4.49. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – elérhet ő legjobb 
technológia (BAT) irányába 0 0 0 1 3 19 N=4 

Társadalmi dimenzió 4.5. Küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, min ősége – helyi lakosok 0 0 2 3 0 18   

Intellektuális tőke aspektusa 

4.17. A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vev ői igények ismerete és 
kielégítése 0 0 3 1 1 18   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.37. Kapcsolati t őke: konkrétan a küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége – Versenytársak 0 1 1 2 1 18   

Intellektuális tőke aspektusa 

4.7. A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felel ősségvállalással 
foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége 0 0 3 2 0 17   

Intellektuális tőke aspektusa 4.9. Hagyományos pénzügyi teljesítmény 0 1 2 1 1 17   

Társadalmi dimenzió 
4.18. Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi  felelősség eleme 0 0 0 3 1 17 N=4 

Innovációs aspektus 4.22. K+F+I együttm űködések id őtartama 0 0 1 1 2 17 N=4 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.27. Különös figyelem a klímaváltozás indikátorai 0 0 1 1 2 17 N=4 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.30. Fenntartható termelés kiadásai, költségei, rá fordításai és bevételei, 
hozamai 0 0 0 3 1 17 N=4 

Innovációs aspektus 4.47. K+F+I együttm űködések volumene 0 0 0 3 1 17 N=4 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.39. Különös figyelem a természeti er őforrások használatára 0 0 1 2 1 16 N=4 
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Innovációs aspektus 
4.45. K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése é s végzettsége 0 0 1 2 1 16 N=4 

Környezeti dimenzió 4.34. Anyag- és energiaáramok azonosítása szervezet i szinten 0 0 2 1 1 15 N=4 

Innovációs aspektus 
4.10. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – tisztább 
termelés (CP) irányába 0 0 0 1 2 14 N=3 

Innovációs aspektus 
4.12. A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei,  ráfordításai, és bevételei, 
hozamai 0 0 2 2 0 14 N=4 

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.33. Klímaváltozással összefügg ő adaptáció és mitigáció 0 0 1 1 1 12 N=3 

 

22. táblázat. Szempontok a fenntarthatósági teljesítményértékelés során – az írásbeli válaszok alapján 
Forrás: saját munka 

ÍRÁSBELI VÁLASZOK 

A fenntarthatósági 
teljesítmény dimenziói és 
aspektusai 

Vizsgált tényez ők sorrendje  

Említés 
gyakorisága (N=4) Súlyozás 

eredménye 
(N=4) 

Minta 
számának 
változása 1 2 3 4 5 

Társadalmi dimenzió 4.6. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes k apcsolat a hatósággal 0 0 0 1 3 19   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.10. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – tisztább 
termelés (CP) irányába 0 0 0 1 3 19   

Társadalmi dimenzió 
4.18. Környezetvédelmi gyakorlat, mint a társadalmi  felelősség eleme 0 0 0 1 3 19   

Környezeti dimenzió 4.1. A környezeti teljesítmény folyamatos javítása 0 0 0 2 2 18   

Társadalmi dimenzió 4.2. Felelős munkaügyi gyakorlatok 0 0 0 2 2 18   

Innovációs aspektus 

4.12. A tisztább termelés (CP) kiadásai, költségei,  ráfordításai, és bevételei, 
hozamai 0 0 0 2 2 18   

Társadalmi dimenzió 
4.13. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes üzleti kapcsolat a 
partnerekkel 0 0 0 2 2 18   

Társadalmi dimenzió 
4.14. Belső érintettek (munkavállalók) iránti felel ősségvállalás (CSR) 0 0 0 2 2 18   
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Intellektuális tőke aspektusa 
4.17. A vevőkkel fenntartott kapcsolat: a vev ői igények ismerete és 
kielégítése 0 0 0 2 2 18   

Társadalmi dimenzió 
4.23. Üzleti kapcsolatok milyensége – tisztességes kapcsolat a fogyasztókkal 0 0 0 2 2 18   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.28. Fenntartható termelés indikátorai 0 0 0 2 2 18   

Környezeti dimenzió 
4.31. Környezeti tényez ők és azok hatásának azonosítása input és output 
oldalon  egyaránt 0 0 0 2 2 18   

Környezeti dimenzió 4.34. Anyag- és energiaáramok azonosítása szervezet i szinten 0 0 0 2 2 18   

Társadalmi dimenzió 

4.40. A vezetőség társadalmi elkötelezettsége – mind a küls ő és a bels ő 
érdekeltek esetében –, figyelemebe véve, hogy ez va lamilyen menedzsment 
módszer, eljárás alkalmazását jelenti 

0 0 0 2 2 18   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.46. Külön figyelem az energia használat, energiah atékonyság indikátoraira 0 0 0 2 2 18   

Innovációs aspektus 
4.54. A legjobb elérhet ő technológia (BAT) kiadásai, költségei, ráfordítása i, és 
bevételei, hozamai 0 0 1 0 3 18   

Intellektuális tőke aspektusa 

4.7. A környezetvédelemmel és/vagy társadalmi felel ősségvállalással 
foglalkozók száma, szakképesítése és végzettsége 0 0 1 1 2 17   

Intellektuális tőke aspektusa 4.8. Humán t őke 0 0 0 3 1 17   

Társadalmi dimenzió 4.15. Alkalmazottak „boldogsága” 0 0 1 1 2 17   

Innovációs aspektus 4.19. Egész életen át tartó tanulás (LLL) lehet ősége a szervezetnél 0 0 0 3 1 17   

Innovációs aspektus 
4.20. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – K+F+I irányába 0 0 1 1 2 17   

Társadalmi dimenzió 
4.24. Felelős viselkedés, a környezeti hatások megel őzése, csökkentése 0 0 0 3 1 17   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.27. Különös figyelem a klímaváltozás indikátorai 0 1 0 0 3 17   

Innovációs aspektus 
4.44. Képzési programok, innovációra kész fejl ődési lehet őségek biztosítása 
a munkavállalóknak 0 0 1 1 2 17   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.48. Menedzsment – hozzáállás – er őfeszítések a természeti er őforrások 
használatával kapcsolatban 0 0 1 1 2 17   
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Innovációs aspektus 
4.49. Nyitottság és támogatottság a menedzsment rés zéről – elérhet ő legjobb 
technológia (BAT) irányába 0 0 1 1 2 17   

Társadalmi dimenzió 
4.51. (Természeti) környezet iránti felel ősség 0 0 1 1 2 17   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.53. A szervezeti kultúra jellemz ői, értékelése, a vezet ő tulajdonságai, 
strukturális t őke 0 0 0 3 1 17   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.16. Fejlődési lehet őségek 0 0 2 0 2 16   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.30. Fenntartható termelés kiadásai, költségei, rá fordításai és bevételei, 
hozamai 0 0 1 2 1 16   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.32. Fenntartható beszerzés és indikátorai 0 0 1 2 1 16   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.33. Klímaváltozással összefügg ő adaptáció és mitigáció 0 0 1 2 1 16   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.35. Megújulási lehet őségek 0 0 1 2 1 16   

Innovációs aspektus 
4.36. A szervezet innovációs tevékenységének környe zeti hatása 
(meghatározása a környezeti tényez őkön és hatásokon keresztül) 0 0 0 4 0 16   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.39. Különös figyelem a természeti er őforrások használatára 0 1 0 1 2 16   

Intellektuális tőke aspektusa 4.50. Tanulási lehet őségek a szervezetnél 0 1 0 1 2 16   

Intellektuális tőke aspektusa 4.4. Árbevétel és eredménymutatók a döntéshozatalba n 0 0 2 1 1 15   

Társadalmi dimenzió 
4.5. Küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, min ősége – helyi lakosok 0 0 2 1 1 15   

Innovációs aspektus 4.25. A szervezet innovációs tevékenységének gazdas ági hatása 0 0 1 3 0 15   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.37. Kapcsolati t őke: konkrétan a küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége – Versenytársak 0 0 1 3 0 15   

Társadalmi dimenzió 
4.38. Küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, min ősége – társadalom 0 0 2 1 1 15   

Innovációs aspektus 
4.42. A szervezet innovációs tevékenységének társad almi hatása (vev őkre, 
helyi lakosokra, együttm űködésekre) 0 0 2 1 1 15   

Intellektuális tőke aspektusa 
4.52. Költség-haszon számítások, illetve az eredmén yek megjelenítése a 
döntéshozatalban 0 0 2 1 1 15   
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Intellektuális tőke aspektusa 
4.3. Kapcsolati t őke: konkrétan a küls ő vállalati kapcsolatok jelenléte, 
minősége – Civilek, civil szervezetek 0 1 0 3 0 14   

Intellektuális tőke aspektusa 4.11. Tudást őke 0 0 0 1 2 14 N=3 

Intellektuális tőke aspektusa 4.21. A szervezet társadalmi megítélése, imázsa 0 0 2 2 0 14   

Innovációs aspektus 4.22. K+F+I együttm űködések id őtartama 0 0 2 2 0 14   

Innovációs aspektus 4.29. K+F+I együttm űködések tárgya, típusa, száma 0 0 2 2 0 14   

Innovációs aspektus 4.41. K+F+I kiadásai, költségei, ráfordításai, és b evételei, hozamai 0 0 2 2 0 14   

Intellektuális tőke aspektusa 4.43. A szervezet infrastrukturális ellátottsága (I CT) 0 0 2 2 0 14   

Innovációs aspektus 4.45. K+F+I-vel foglalkozók száma, szakképesítése é s végzettsége 0 0 2 2 0 14   

Makrogazdasági készletek 
aspektusa 

4.26. Mennyiségi, input oldali figyelem a természet i erőforrások használatával 
kapcsolatban 0 0 1 0 2 13 N=3 

Intellektuális tőke aspektusa 4.9. Hagyományos pénzügyi teljesítmény 1 0 1 2 0 12   

Innovációs aspektus 
4.47. K+F+I együttm űködések volumene 0 0 1 2 0 11 N=3 
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