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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. 
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A KUTATÁS EL ŐZMÉNYE (TÉMAFELVEZETÉS ) 

 

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. 

A koncepció értelmezésére számos irodalmat sorakoztathatunk fel (inter alia Bartus, 

2006, 2008; Brundtland Bizottság (1987) alapján, 1988; Csete, 2009; Daly, 1990), azonban 

munkámban Szlávik (2005) gondolataival összhangban használom a fenntarthatóság 

fogalmát: 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 véleménye. A Keretstratégia (2012) nem 

elfelejtve a fenntarthatóság célját, egészíti ki a társadalmi dimenziót az emberi (humán) 

dimenzióval, így négy erőforrás, illetve dimenzió fontosságáról ír. 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. A gazdálkodó szervezetek szintjén értelmezett fenntarthatósággal 

kapcsolatban is számos irodalmat lehetséges említeni (inter alia Labuschagne, Brent, & van 

Erck, 2005; Schaltegger, Herzig, Kleiber, & Müller, 2002), melyek alapján munkámban 
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kiemelt figyelmet kap a fenntarthatóság dimenzióinak együttes, integrált jelenléte a 

gazdálkodó szervezetek működése során. 

A koncepciókon túl az irodalomban számos olyan bizonyítékot találunk, melyek a 

fenntarthatóság sikert, versenyelőnyt befolyásoló hatását tárgyalják (inter alia Allee, 2000; 

González-Benito & González-Benito, 2005; Kapusy, 2007; Kulcsár, 2009; Schaltegger et al., 

2002). Ezek megerősítik, hogy mikro gazdasági szinten a fenntartható fejlődés koncepciója 

kiemelt jelentőséggel bír. Úgy gondolom, hogy mindezeket figyelembe véve elengedhetetlen 

a gazdálkodó szervezetek fenntarthatósághoz kapcsolódó hatásainak, állapotának és 

teljesítményének ismerete. Korábbi publikációnkban is rögzítjük (Harazin & Kósi, 2013), 

hogy a kapcsolódó teljesítmény mérése és értékelése új, korszerű területként kell, hogy 

megjelenjen, azonban a fenntarthatóság mérésének, értékelésének, számszerűsítésének igénye 

a szakirodalomban is megjelenik (inter alia Singh, Murty, Gupta, & Dikshit, 2009; Tsoulfas & 

Pappis, 2008). 

 

Véleményünk (Harazin & Kósi, 2013), hogy a mikro gazdasági szintű mérést és 

értékelést tekintve: 

• a környezeti teljesítményértékelés – már ismert – (KTÉ) módszerei jelennek 

meg a környezeti dimenzióhoz kapcsolódóan;  

• továbbá a társadalmi dimenzióhoz kapcsolódó megközelítés, a társadalmi 

felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) értékelésével 

kapcsolatban szintén számos ajánlás található. 

A fenntarthatóság értékelésével kapcsolatban fontos összegezést tenni a 

makrogazdasági szinten útmutatást adó fenntarthatósági értékelők, illetve az úgynevezett 

„külső” értékelők által végzett értékelések tulajdonságairól is, hiszen úgy gondolom, hogy 

mindezek iránymutatást adhatnak a gazdálkodó szervezet által végzett teljesítményértékelést 

tekintve. 

 

A fenntarthatóság versenyelőny generáló hatását figyelembe véve elengedhetetlen, 

hogy az értékelés is fontos területté váljon. Ehhez azonban szükséges a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett teljesítményértékelés, azaz az alapok minél szélesebb körű ismerete. 
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(II)  Napjainkban a gazdálkodó szervezetek működésében elengedhetetlen a teljesítmény 

mérése, értékelése. 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. 

Munkám témáját tekintve a teljesítményértékelés területén kiemelkedő jelentőséggel 

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

beköszöntével történt. Míg a kezdetekben a pénzügyi teljesítmény mérése minden igényt 

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

(immateriális vagyon, intellektuális tőke) mérésére koncentráló módszerek alkalmazása került 

előtérbe, így teremtve lehetőséget számos, korszerű, integrált teljesítménymérő/értékelő, 

mutatószámrendszeren alapuló eljárás létrejöttének és elterjedésének.  

Számos irodalom vizsgálja a hagyományos mutatók hiányosságait és az új típusú 

értékelés ismérveit (inter alia H. Kacsó, 2009; Kaplan & Norton, 1998; Wimmer, 2000). A 

hagyományos értékelés hiányosságait olvashatjuk például Sveiby (Sveiby, 2001) munkájában 

is, aki elemzi, hogy az egyes mutatók miért nem alkalmasak az immateriális vagyon 

megfelelő bemutatására. További szerzők is sorolhatók, akik az intellektuális tőke és a 

hagyományos értékelő megoldások közötti problémákról, nem-megfelelőségekről írnak; 

többek között itt említhető Kaplan és Norton (1996), vagy például Tóth (2008) munkája. 

A megváltozott körülmények között a teljesítménymenedzsment területén alapvető 

eszközként, filozófiaként említhető az integrált szemléletet adó Teljesítmény Prizma. (Gyökér 

& Finna, 2007, p. 21; Neely et al., 2004), továbbá a kiegyensúlyozott stratégiai 

mutatószámrendszert, mely integrált teljesítményértékelési módszerként jelenik meg. A 

Robert S. Kaplan és David P. Norton által 1992-ben kidolgozott kiegyensúlyozott stratégiai 

mutatószámrendszer (Balanced ScoreCard, BSC) forradalmasította a teljesítményértékelés 
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gondolkodásmódját, írják munkájukban a Harvard Business Review szerkesztői, és 

hangsúlyozzák, 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) A BSC módszerén 

túl azonban számos megoldás létezik, melyek támogatják a szervezetek 

teljesítményértékelését (például Láthatatlan vagyonmérleg (Sveiby, 1989), Skandia Navigator 

(Edvinsson, 1997), Intellectual Capital Navigator (Stewart, 1998, p. 246), stb.). Az értékelő 

módszerekkel kapcsolatban érdemes külön hangsúlyt helyezni a teljesítményindikátorok 

szerepére és tulajdonságaira is (H. Kacsó, 2009; Havasi, 2007; Parmenter, 2008; Peterson, 

2006; Sveiby, 2001). 

 

Napjaink teljesítményértékelését tekintve tehát számos újdonság jelent meg és van 

jelen, melyek az értékelés korszerűségét jelentik és adják. 

 

 

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. 
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CÉLKIT ŰZÉSEK 

 

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. A 

teljesítményértékelés területén belül pedig számos változásnak lehetünk tanúi, melyek 

fejlesztik, naprakésszé. korszerűvé teszik az értékelés folyamatát és reprezentatív eredményt 

adnak. 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 szakirodalmak ismeretének 

birtokában a következő hipotéziseket fogalmazom meg. 
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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. 

 

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. 
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A MUNKA FELÉPÍTÉSE ÉS A KUTATÁS MÓDSZERTANA  

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

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

- 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. 
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Modellem célja egy értékelési logika bemutatása, de 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. 

 
1. ábra. A munka felépítése, logikai íve 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Munkám legfőbb céljának teljesítéséhez elméleti áttekintést és összegzést végzek, így 

kutatásom során leginkább szekunder információkra támaszkodok. Munkám építkezését, 

vezérfonalát a szekunder kutatás eredményeiből levont következtetéseim adják. Szintén ezen 

eredményre támaszkodom, amikor saját modellemet készítem el. A munkában verifikációs 

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

megkérdezés, továbbá „többszintű” összehasonlító elemzéssel verifikálom modellemet. 
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EREDMÉNYEK  

 

Munkámban, alapozva a kutatási kérdésemre és hipotéziseimre, kettős célt tűztem ki. 

Elsőként célom volt „Alapozást”  végrehajtani, azaz áttekintést adni a fenntarthatóság 

dimenzióiban végzett mikro gazdasági szintű teljesítményértékelésről. Ennek érdekében 

szekunder kutatást végezve 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 segítségével átfogó képet kaptam a fenntarthatóság dimenzióinak 

értékeléséről. Mindez lehetőséget teremtett, hogy 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. 

 

Célom volt továbbá az úgynevezett „Korszer űsítés” vagyis annak a kérdésnek a 

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. Szintén szekunder kutatás 

segítségével kezdtem neki a kérdés megválaszolásához, a cél teljesítéséhez. 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. A következtetéseket teljesítményértékelési alapvetés-nek neveztem el, 

melyek mint minimumkövetelmények jelennek meg a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelés korszerűségéhez kapcsolódóan. Teljesítményértékelési alapvetések, így 
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a minimumkövetelmények alatt olyan tulajdonságok meghatározását értettem, melyek segítik 

a fenntarthatóság dimenzióiban végzett korszerű teljesítményértékelés folyamatát. Az 

alapvetések munkámban újdonságként jelennek meg, szekunder kutatásból és/vagy saját 

elemzésből levont következtetésként fogalmaztam meg őket. 

 

A „Korszerűsítés” célja alatt vizsgáltam az integrálás alapjait. Korábban a 

„Korszerűsítés” érdekében vizsgáltam az intellektuális tőke és innováció értékelésével 

kapcsolatos tulajdonságokat, melyekkel kapcsolatban olyan összefüggések megállapítására 

jutottam, melyek összekötik az intellektuális tőke és innováció értékelését a fenntarthatóság 

dimenzióinak értékelésével. Mindezek adják a lehetőséget, 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, annak 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. Így 

jutottam arra a következtetésre, 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 a hasonló, olykor azonos teljesítményértékelési 

tulajdonságoknak. 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. 

 

Munkámban teljesítettem a „Korszerűsítés” célkitűzését, és kidolgoztam az új értékelő 

logikát, mely alapvetően elméleti szintű, értékelési logikát mutat be. A modellt a korábban 

megfogalmazott teljesítményértékelési alapvetéseket figyelembe véve dolgoztam ki. Tehát, a 

modell kidolgozása során integráltam a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 



12 
 

teljesítményértékelés alapvető elvárásait és a korszerű teljesítményértékelés ismérveit. 

Ahogyan azt a 2. ábra is mutatja, a 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. A modell működési lépéseivel kapcsolatban is javaslatokat 

fogalmaztam meg. (Mindezt mutatja a 2. ábra.) Az ISPE modell munkámban újdonságként 

jelenik meg, elméleti keretet ad a fenntarthatóság dimenzióiban végzett mikro gazdasági 

szintű korszerű teljesítményértékeléshez. 

 

 
2. ábra. A teljesítményértékelési alapvetések beépülése az ISPE modellbe, illetve az ISPE modell felépítése 

Forrás: saját munka1 

 
                                                           
1
 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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Kidolgozott modellem teljesíti a „Korszerűsítés” céljában megfogalmazottakat. 

Mindezt így gondolom, 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. A modell 

tehát épít az általános érelemben vett teljesítményértékelésre, így a szervezetek számára már 

ismert és alkalmazott tulajdonságokkal ellátott logikát kínál; így a modell alkalmazása nem 

jelenthet többletterhelést egy gazdálkodó szervezet működése során. Az integrált rendszer 

lehetőséget teremt arra is, 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. 

 

A fentebbi eredményekre alapozva, úgy gondolom, hogy ISPE modell logikája 

megválaszolja kutatási kérdésemet. Munkám, megalkotott szemléletem, modellem vezérfonalat 

jelenthet a gazdálkodó szervezetek részére a fenntarthatóság dimenzióiban végzett 

teljesítményértékelésük során. Vezérfonalként jelenhet meg, 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 (verifikáció eredményeként 
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látható) 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 egyik újdonsága a gyakorlat és az elmélet összekapcsolásának 

szándéka. Alapvetően elméleti kutatást végezve jutottam eredményeimre, melyek egy része – 

a verifikáció (primer kutatás) eredményeit is figyelembe véve – a gyakorlati szakemberek 

fejében, a vállalati gyakorlatban is jelen vannak. Az elmélet és a gyakorlat igazolását azonban 

rögzíteni szükséges, melyben munkám újdonságot ad. Így a 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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TÉZISEK  

 

Hipotéziseim (H) igazolására a következő téziseket (T) fogalmazom meg. (PhD értekezésem 
15. függelékében bővebben kifejtem a tézisek és a kapcsolódó publikációk viszonyát.) 

 

(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. 

A tézis megjelenési formája Publikáció 
Különböző aspektusok integrálása a fenntarthatóság értékelésének érdekében (3) pp. 39-40 

A tézisben megjelenő integrált személet, modell (4) 
pp. 739-749, 
2. táblázat 

Továbbá (2), (5), (6), (7)  
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Mivel a H2 és a H3 szorosan összefüggő hipotézisek, ezért igazolásukat együttesen 

teszem meg. 

 

(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 

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 
(3) 

pp. 39-40, 1. 
ábra 

Továbbá (5),(7),(8)  
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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. 

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. 
(3) 

pp. 38-57, 1. 
ábra 

A társadalmi innováció és a CSR kapcsolatát vizsgáló publikáció (2) pp. 27-38 
Továbbá (5), (8) 

 

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. 

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. 

(3) pp. 38-57 

A korábbi publikációban megjelenő DSS modell tulajdonságai 
(tulajdonságaiból következik) alátámasztják a tézist. A DSS modell 

tulajdonságai megerősítik, támogatják az integrált teljesítményértékelés 
módszertanát. 

(1) Chapter 4 

Továbbá (5), (6), (7) 

  



18 
 

A TÉZISPONTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK  

(1) 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 ProductionCleaner Production, 
114, 214-223. Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos. Folyóiartcik; Lektorált; Web of 
Scienc; Scopus 

(2) Harazin, P., & Kósi, K. (2013). Social Challenges: Social Innovation through Social 
Responsibility. Periodica Polytehnica-Social and Management Sciences, 21(1), 27–
38 Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos. Folyóiratcikk; Lektorált; Scopus 

(3) Harazin, P., & Kósi, K. (2013). 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. Folyóiratcikk; 
Lektorált; Magyarországon megjelent magyar nyelvű; Web of Science; Scopus 

(4) 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. (2011) Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos. Folyóiratcikk; 
Lektorált; Magyarországon megjelent idegen nyelvű 

továbbá 

(5) Harazin, P., & Kósi, K. (2012). Relationship between Social Innovation and Pillars 
of Sustainable Development. International Journal of Sales and Retailing & 
Marketing, 1(2), 80–90. Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos. 
Folyóiratcikk; Lektorált; Külföldön (nyomtatott formában vagy elektronikusan) 
megjelent idegen nyelvű 

(6) Harazin, P., & Kósi, K. (2012). 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. Folyóiratcikk; 
Lektorált; Külföldön (nyomtatott formában vagy elektronikusan) megjelent idegen 
nyelvű 

(7) Harazin, P., & Kósi, K. (2011). 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. 
Nemzetközi részvételű konferenciakiadványban megjelent idegen nyelvű előadás 

(8) Harazin, P., & Kósi, K. (2013). Teljesítményértékelési alapvetések az Európa 2020 
stratégia prioritásainak vonalán. In Tehetséggondozás a BME GTK Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi Doktori Iskolában. (pp. 81–89). Magyar nyelvű, kiadványban 
megjelent konferencia-előadás 

 

 



19 
 

A TÉZISFÜZETBEN HASZNÁLT IRODALMI HIVATKOZÁSOK LISTÁ JA 

Allee, V. (2000). The value evolution. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 17–32. 

Bakacsi, G., Bokor, A., Császár, C., Gelei, A., Kováts, K., & Takács, S. (2006). Stratégiai 
emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Bartus, G. (2006). A fenntartható fejlıdés rejtélyes fogalmáról. Kommentár, 1(6), 55–63. 

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?sequence=
1 

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. 

Csete, M. (2009). A fenntarthatóság kistérségi vizsgálata. Doktori értekezés. BME. 

Daly, H. E. (1990). Toward some operational principles of sustainable development. 
Ecological Economics, 2, 1–6. 

Edvinsson, L. (1997). Developing intellectual capital at Skandia. Long Range Planning, 
30(3), 320–373. 

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 

González-Benito, J., & González-Benito, Ó. (2005). Environmental proactivity and business 
performance: an empirical analysis. Omega, 33(1), 1–15. 

Gyökér, I. (2004). A vállalat szellemi tőkéje a számolatlan vagyon. Harvard Business 
Manager, December. 

Gyökér, I., & Finna, H. (2007). Teljesítménymenedzsment - KG Oktatási segédanyag. 
Retrieved from www.mvt.bme.hu 

H. Kacsó, E. (2009). Vállalati teljesítmények vizsgálata: új eszközök, régi gyakorlat. 
PERIODICA OECONOMICA, II. évf(Május), 32–43. 

Harazin, P., & Kósi, K. (2013). Innováció nyújtotta teljesítményértékelési alapvetések: 
innovációs aspektusok egy integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát 
prezentáló szemléletben, modellben. Információs társadalom, (2), 38–57. 

Havasi, É. (2007). Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai 
követelményei. Statisztikai Szemle, 85(8), 677–689. 



20 
 

HBR szerk. (2007). A balanced scorecard mint stratégiai menedzsmentrendszer. Harvard 
Business Manager, 2007.dec -. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into 
Action (p. 322). Boston, MA, USA: Harvard Business School Publication Corp. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1998). Balanced Scorecard, Kiegyensúlyozott stratégiai 
mutatószám-rendszer. Budapest: KJK. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2002). A stratégiaközpontú szervezet - Hogyan lesznek 
sikeresek a Balanced Scorecard vállalatok az új üzleti környezetben? Panem Kft. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Measuring the Strategic Readiness of Intangible 
Assets. Harvard Business Review, February, 1–13. 

Kapusy, P. (2007). A fenntartható fejlődés és a vállalatok kapcsolata. Minőség és 
Megbízhatóság, 1. 

Kulcsár, D. (2009). A fenntartható fejlődés: mi a valóság? Valóság, 3. 

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 

Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2004). Teljesítményprizma – Az üzleti siker mérése 
és menedzselése. Budapest: Alinea Kiadó. 

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.pdf 

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 

Parmenter, D. (2008). How to Implement a Balanced Scorecard in 16 Weeks Not 16 Months. 
Retrieved from www.controllingportal.hu 

Peterson, E. T. (2006). The Big Book of Key Performance Indicators. Web Analytics 
Demystified. Retrieved from http://www.webanalyticsdemystified.com 

Schaltegger, S., Herzig, C., Kleiber, O., & Müller, J. (2002). Sustainability management in 
business enterprises. (BMU/BDI, Ed.). Lueneburg: BMU/BDI. 

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 

Stewart, T. A. (1998). Intellectual Capital: The new wealth of organization (p. 320). New 
York: Crown Business. 



21 
 

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 

Sveiby, K. E. (2001). Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás (1997). Budapest: KJK-
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 

Szlávik, J. (2005). Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás. Környezetvédelmi 
Kiskönyvtár 14. (p. 318). Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 

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/200
8/Toth_Zsuzsanna_Eszter/ertekezes.pdf 

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. 

Veresné Somosi, M., & Hogya, O. (2011). Teljesítménymenedzsment. Retrieved from 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_02_teljesitmenymenedzsment/a
datok.html 

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 

 


