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Tömörítvény 

 

Az intellektuális tıke elmélete, az intellektuális tıkeelemek azonosításával és 

számszerősítésével kapcsolatos kísérletek számos intellektuális tıke mérési keretrendszer 

kialakulásához vezettek, amelyek sokszínősége az intellektuális tıke mérési és menedzselési 

szándékának sokrétőségébıl fakad. Az elmúlt másfél évtizedben véghezvitt kísérletek, 

alkalmazások száma jelentısen nıtt, de nem sikerült még valamennyi korlát lebontása. Az 

egyik legfontosabb kérdés, hogy a kínálkozó új módszerekbıl milyen szempontok alapján 

válasszunk. A válasz a jelenleg elérhetı modellek mélyebb megértésében, feltételeik, 

erısségeik és gyengeségeik feltérképezésében van. Nincs általánosan, széles körben 

használható módszer, hanem csak olyan módszerek és eszközök vannak, amelyek bizonyos 

helyzetekben és bizonyos típusú vállalatoknál jobban megállják a helyüket. Bár az 

intellektuális tıke kérdése egy új izgalmas szempontot vetett fel, a téma kutatói folyamatosan 

szembesülnek azzal, hogy az intellektuális tıkeelemek nehezen ragadhatók meg, és az 

azonosításra és számszerősítésre szolgáló vizsgálatok is rendkívül korlátozottak. 

A kutatás a hazai Nemzeti Minıségi Díjas vállalatokat alapul véve azt igazolja, hogy az 

üzleti kiválóság mérésére szolgáló keretrendszer, esetünkben az EFQM alapú önértékelési 

modell és annak kritériumrendszere elısegíti az intellektuális tıke egyes elemeinek 

számbavételét, és a közöttük lévı szinergikus hatások megragadását. A kutatás másik része 

annak vizsgálatával foglalkozik, hogy az önértékelés során alkalmazott mutatószámok hogyan 

kapcsolhatók össze az intellektuális tıke mérését célzó jól ismert keretrendszerekkel. E 

mérési keretrendszerekbe való integrálhatóság során azt is igazolni kívánom, hogy az 

intellektuális tıke mérése és menedzselése az üzleti kiválóság részét képezi, és a stratégiai 

célok teljesülését szolgáló kulcsfontosságú mutatók között megjelennek olyan nem pénzügyi 

mutatószámok, amelyek az egyes intellektuális tıkeelemek stratégiai szerepét támasztják alá.  
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Measuring opportunities of intellectual capital  

in the framework of self-assessment models 

 

Summary 

 

The theory of intellectual capital and researches dealing with the identification and 

measurement of intellectual capital have brought about several IC measurement frameworks 

based on the wide range of intellectual capital measuring and managing objectives. The 

number of attempts and applications has risen significantly during the last decade, but there 

are several difficulties left to surmount. One of the most emerging points is the determination 

of viewpoints which can help to choose from the existing measuring approaches. None of the 

methods are in general use and widely known, but there are methods which can be used more 

efficiently and more effectively by different organizations and in particular cases.  

The research of this PhD dissertation concentrates on the self-assessment practice of the 

Hungarian National Quality Award winners. One of the aims is to verify that the EFQM-

based self-assessment framework and its criteria system supports the foundation of IC 

measurement and helps to understand the synergic effects between intellectual capital 

elements. In addition, the research focuses on the comparison of the indicators used in self-

assessment practice and those measured in well-known scorecard frameworks. Finally, my 

aim is to verify that the measurement and management of intellectual capital plays a 

significant role in business excellence and there are several non-financial measures among the 

key performance indicators which underlays the strategic role of particular intellectual capital 

elements.  
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Bevezetés 

A menedzsment közel egy évszázados fejlıdésének a történetében számos modell, 

irányzat foglalkozott az üzleti siker azon forrásainak azonosításával, amelyek az adott 

társadalmi-gazdasági környezetben megalapozták a szervezetek eredményes és hatékony 

mőködését. E környezet változására, kihívásaira reagáló modellek más és más szempontokat 

helyeztek elıtérbe, a 90-es évek óta az intellektuális tıke elmélete, valamint az 

alkotóelemeinek azonosításával, számszerősítésével kapcsolatos kísérletek egyre nagyobb 

figyelmet kapnak. 

Az 1980-as évekig az uralkodó menedzsment irányzat a szervezetek környezetére, mint a 

versenyelınyök keresésének forrására fókuszált, amely abból a feltételezésbıl indult ki, hogy 

az erıforrások elosztása az egyes iparágak között homogén módon történik, és a versenyzı 

vállalatok könnyen hozzáférhetnek ezen erıforrásokhoz. A menedzsment feladata az, hogy a 

beszállítók és vevık alkuerejét, a belépési korlátokat, valamint a helyettesítı termékeket és 

technológiákat figyelembe véve kidolgozzák a termékek és piacok kombinálásának 

lehetıségeit (Porter, 1980). E menedzsment irányzat legjelentısebb üzenete az volt, hogy 

sokkal inkább a szervezetet körülvevı környezettel kell foglalkozni mintsem a szervezet 

„belsejével”. Az 1980-as években megjelent - késıbb erıforrás-alapúnak titulált - irányzat 

megváltoztatta e szemléletmódot. Penrose (1959) által felvetett gondolatokat követve ezen 

irányzat képviselıi azt hangsúlyozták, hogy egy adott iparágban a versenyelıny nemcsak a 

különbözı termék-piac kombinációktól függ, hanem éppen ellenkezıleg, a versenyelıny 

abból fakad, hogy az egyes szervezetek a különbözı szervezeti erıforrásokból különbözı 

mennyiségekkel rendelkeznek (Wernerfeld, 1984; Diericks és Cool, 1989). Ugyanakkor az 

erıforrások egy része nem átruházható és nem utánozható, így a szervezet felé kell fordítani a 

figyelmet, hogy megtaláljuk a rendelkezésre álló erıforrások között azokat, ahol a hosszabb 

távon fenntartható elıny valódi lehetıségei rejtıznek. Az egyedüli erıforrás, amely eleget 

tesz e követelményeknek maga a tudás, ezt hívhatjuk láthatatlan vagyonnak (Sveiby, 1997), 

abszorpciós képességnek (Cohen és Levinthal, 1990), magkompetenciának (Prahalad és 

Hamel, 1990), stratégiai vagyonelemnek (Amit és Schoemaker, 1993), magképességeknek 

(Szulanski, 1996), nem tárgyiasult erıforrásoknak (Hall, 1992), vagy szervezeti memóriának 

(Walsh és Ungson, 1991; Bencsik és Bognár, 2003). Benczik (2004) utal arra, hogy az 

erıforrás-alapú irányzat azonban keveset szól arról, hogy a stratégia hogyan valósul meg.  
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A széles körben ismertté vált magkompetencia elmélet szerint ahhoz, hogy a 

magkompetenciák (készségek és technológiák együttesei) a fenntartható versenyelıny forrásai 

lehessenek három kritériumnak kell egyidejőleg teljesülni: (1) elismert értéket hoz létre, 

amelyet a vevık lényegesen elınyösebbnek tartanak a többinél; (2) megkülönbözteti magát a 

versenytársaktól valami olyasmivel, ami egyedi és nehezen utánozható; valamint (3) 

kiterjesztheti tevékenységét új termékekre, piacokra vagy üzletágakra (Hamel és Prahalad, 

1994 idézi Pataki, 2005). „Egy-egy vállalat versenybeli sikerének alapvetı eleme, hogy 

milyen mértékben birtokol egyedi, megkülönböztetı ismereteket a termelés, a szolgáltatás 

létrehozásának és mőködtetésének területeirıl… Minél egyedibb az ismeret, annál nehezebb 

az átadása, és annál inkább féltik azt, mivel az egyedi tudás szervezeten kívülre helyezése a 

versenyelıny megosztását is eredményezné (Szakály, 2002). Az utánozhatósággal kapcsolatos 

vizsgálatok vezettek arra a felismerésre, hogy a gyakran magkompetenciaként testet öltı tudás 

kellene, hogy álljon a vállalatok vizsgálódásainak, figyelmének a középpontjában. 

Ezen elméleteknek a megjelenése egybeesett Itami és Roehl (1987) nagyhatású mővével, 

amelyben a szerzık már elırevetítik, hogy a szervezetek rendelkezésére álló erıforrásoknak 

csak egy része kézzelfogható, dologi természető, egy másik része azonban nem materiális 

jellegő, így nem szabad megfeledkeznünk, pl. a képzett és gyakorlott munkaerırıl, a 

vevıkkel és más érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatokról, a márkákról, a szervezeti 

kultúráról vagy az egyedülálló szervezeti struktúrákról, eljárásmódokról. Ezek mind a 

szervezet olyan „puha” tényezıi, amelyeket meglehetısen nehéz megragadni, 

számszerősíteni, így természetes igényként merül fel, hogyan lehetne e tıkeelemeket a 

szervezet vagyonelemei között láthatóvá tenni, és a szervezeti sikerhez való hozzájárulásukat 

mérni, mivel egyes intellektuális tıkeelemek sok szervezet esetében értékesebbek lehetnek, 

mint a rendelkezésre álló tárgyi eszközök. Sok mai vállalat ezeknek a számviteli szempontból 

nehezen megfogható tıkeelemeknek köszönheti stabil versenyelınyét. Erre az idıszakra 

tehetı a teljeskörő minıségmenedzsment kibontakozása is, amely a versenyelıny 

megszerzésének és fenntartásának filozófiájává vált a vevıi igények kielégítésének, illetve a 

szervezeti teljesítmény folyamatos javításának folyamatában a hosszú távú szervezeti 

sikeresség megalapozása érdekében (Ishikawa, 1985; Deming, 1986; Feigenbaum, 1991).  

Az intellektuális tıkének és elemeinek szervezetbeli jelenléte nem új kelető, mindig is 

jelen volt a szervezetek tevékenységeiben, stratégiájában, ám értékének észlelése és a 

számszerősítési kezdeményezések megjelenése az 1980-as évek második feléhez köthetı. A 

témával kapcsolatos kutatások és irodalmak száma folyamatosan nı (Cañibano et al., 2000; 
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Guthrie, 2001), az irodalmak nagy része kevés számú, de annál gyakrabban idézett szerzı 

munkásságához kötıdik (Bontis, 2002; Bontis és Serenko, 2004). E kutatások kezdeményezıi 

sokkal inkább gyakorló szakemberek voltak, mint az akadémiai szféra képviselıi (Roos et al., 

1997; Mouritsen, 1998), hiszen éppen a vállalatok voltak az elsık, akik észrevették, hogy a 

vállalatok jelenbeli és jövıbeli sikere egyre kevésbé múlik a fizikai és pénzügyi erıforrások 

stratégiai allokációján, viszont egyre nagyobb a jelentısége az intellektuális vagyonelemek 

stratégiai menedzselésének (Bontis, 1996). Az 1990-es években indultak meg az intellektuális 

tıkét érintı elsı jelentısebb vizsgálatok, amelyek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a 

kézzel nem fogható vagyonelemek létezésére és azok értékére, valamint az intellektuális 

tıkével kapcsolatos osztályozási modellek megalkotásának szükségességére (Hall, 1989; 

Itami, 1991; Brooking, 1996; Roos et al., 1997; Stewart, 1997), ugyanis a szellemi tıke a 

kézzelfogható és pénzügyi vagyonelemekhez hasonlóan részt vesz a részvényesi érték 

növelésében (Lev, 2001). Vállalati szinten az olyan eszközök, mint az információs 

rendszerek, a vevıhőség, a reputáció, a márkák, a kompetenciák, valamint a tudás a vállalati 

érték egyre nagyobb részéért felelısek és a versenyképesség kritikus tényezıivé váltak. Az 

elmúlt évtizedekben lezajlott változások eredményeképpen ma a vállalat által létrehozott érték 

50-90%-a nem a hagyományos tárgyi eszközök menedzselésének, hanem a kézzel nem 

fogható vagyonelemek menedzselésének köszönhetı (Hope és Hope, 1998). 

A Brooking Intézet megfigyelései szerint míg 1962-ben a vállalat értékének átlagosan 

62%-a a materiális vagyonelemekben testesült meg, addig 30 évvel késıbbre ez az arány 

38%-ra csökkent. Más tanulmányok szintén alátámasztják ezeket az eredményeket: Baruch 

Lev kutatásai szerint 1929-ben az Egyesült Államokban megvalósult befektetések 70%-a a 

kézzelfogható vagyonelemeket érintette, 30%-a pedig a nem tárgyiasult vagyonelemeket. 

1990-re ezek az arányok éppen a visszájára fordultak, és a befektetések döntıen az 

intellektuális vagyonelemeket érintik már, így pl. a képzést, vagy a K+F-et (Edvinsson, 2002). 

A nem tárgyiasult vagyonelemekbe történı befektetések meghozták eredményüket az 

árfolyamokat illetıen is: a piaci és könyv szerinti érték aránya most átlagosan nagyobb, mint 

3, de bizonyos iparágakban a piaci érték a könyv szerinti értéknek akár 50-szerese is lehet 

(Edvinsson, 2002). Más kutatók is hasonló megfigyeléssel szolgáltak: 1982-ben az S&P 500 

esetében a mérlegben szereplı tárgyi eszközök értéke átlagosan a piaci érték 62%-át tette ki, 

míg 1998-ra ez az érték Daum (2002) megfigyelései szerint mindössze 15%-ra csökkent. A 

piaci és könyv szerinti érték közötti különbség egy leegyszerősített megragadása az 

intellektuális tıke mibenlétének (Burnaby et al., 2002). E klasszikus megközelítés azonban 
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Gu és Lev (2001) szerint bizonyítottan nem állja meg a helyét, érvelésük szerint az 

intellektuális tıkével kapcsolatos mérések célja, hogy új információval lássák el a vállalat 

menedzsmentjét és a befektetıket, így az érdekeltek által már ismert, piaci és könyv szerinti 

érték különbségébıl képzett mutatószám nem szolgáltat többletinformációt.  

Osman (1991) a 90-es évek elején hazánkban is felhívja a figyelmet arra, hogy a kézzel 

nem fogható vagyon reális értékének a megállapítása elsırangú és sorsdöntı jelentıségő 

momentummá válik pl. vállalatok, illetve vállalkozások alapításánál, üzletrészek 

adásvételénél, vállalatok értékének meghatározásánál, vállalatok teljesítményének 

értékelésénél, és az erre támaszkodó tulajdonosi vagy menedzseri döntések meghozatalánál.  

A 80-as évek végétıl több olyan kísérletnek lehettünk tanúi, amelyek az intellektuális 

tıkeelemek azonosítása és kimutatása, valamint azok értékelésére és mérésére alkalmas 

elszámolási keretrendszer kidolgozása mellett a más szervezetekkel való összehasonlítást is 

célként tőzték ki (Hall, 1989; Itami, 1991; Roos et al., 1997; Stewart, 1997; Brooking, 1996). 

Számos különbözı irányzatot, módszert kínál a szakirodalom, és úgy tőnik, hogy jelenleg 

nincs egyetlen járható út, talán azért sem, mert a szakemberek többsége nem is hisz abban, 

hogy egyetlen közös nevezıt kell találniuk: a különbözı módszerek különbözı helyzetekben 

és különbözı szervezetek esetén mőködhetnek jól.  

Bár az intellektuális tıke kérdése egy új izgalmas szempontot vetett fel, a téma kutatói 

folyamatosan szembesülnek azzal, hogy az intellektuális tıkeelemek nehezen ragadhatóak 

meg, és az azonosításra és számszerősítésre szolgáló vizsgálatok is rendkívül korlátozottak. 

Az elmúlt másfél évtizedben véghezvitt kísérletek, alkalmazások száma jelentısen nıtt, de 

nem sikerült még valamennyi korlát lebontása. Az intellektuális vagyonelemek különbözı 

csoportjait meglehetısen részletesen azonosították és leírták, annak ellenére, hogy a 

menedzserek többsége a mérés részleteiben és az intellektuális tıke hasznosításában érdekelt 

inkább. A számviteli szakemberek és pénzügyi elemzık is kísérleteznek mérési módszerek 

kifejlesztésével, de ezek a mérések testre szabottak, és komoly nehézségekkel állnak 

szemben, amikor a széles körben elfogadott számviteli elvekhez kell e méréseket igazítani, 

ennek megfelelıen az általánosítás lehetıségének hiánya komoly akadályt jelent. Ugyanilyen 

hátránynak tekintik az összehasonlítás lehetıségének a hiányát.  

Az kétségtelen, hogy az intellektuális tıke szerepe felértékelıdött nemcsak a jelenben, de 

a jövıre nézve is, és nem csak az iparágak, hanem az egyes vállalatok szempontjából is. Az 

egyik legfontosabb kérdés, hogy a számos kínálkozó új módszerbıl milyen szempontok 
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alapján válasszunk. Bontis (1999) szerint a válasz a jelenleg elérhetı modellek mélyebb 

megértésében, feltételeik, erısségeik és gyengeségeik feltérképezésében van. Nehéz választ 

adni arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb módszer, melyik a legjobb eszköz. Valójában a 

válasz az, hogy nincs általánosan, széles körben használható módszer, hanem csak olyan 

módszerek és eszközök vannak, amelyek bizonyos helyzetekben és bizonyos típusú 

vállalatoknál jobban megállják a helyüket.  

I. A kutatás aktualitása 

Már a korai közgazdasági gondolkodásban is felismerték, hogy az emberi tudásnak 

gazdasági értelemben vett értéke van, és több kísérlet is történt a munkaerı értékének 

számszerősítésére (Wykstra, 1971)1. Az emberi erıforrásokba történı befektetések éves 

beszámolóban történı megjelenítésének igénye az 1960-70-es évek folyamán újból napirendre 

került. A humán erıforrások számbavételét illetıen az emberi erıforrások számvitele (Human 

Resource Accounting, HRA), valamint a hasznosság elemzési modellek (Utility Analysis, UA) 

már az 1960-as években megjelentek (Becker, 1964; Schultz, 1961). Az ehhez hasonló, a 80-

as években megjelent modellek a meglévı hagyományos pénzügyi-számviteli beszámolási 

rendszer keretein belül léteztek (Roslender, 1997). Flamholtz (1972) olyan modellt alkotott, 

amely az alkalmazott szervezetnél eltöltött ideje alatti tevékenységét befolyásoló egyéni és 

szervezeti változókat definiál. Shultz (1983) arra hívta fel a figyelmet, hogy a humán 

erıforrás tıketényezı, ezért számbavétele megoldásra vár, felfogása szerint a humán erıforrás 

értékteremtı képességét az egyén szakértelme, tudása, intelligenciája és kreativitása határozza 

meg.  

Az ma már köztudott, hogy a nem tárgyiasult vagyonelemek, köztük az emberi erıforrás 

szakértelme, tudása, intelligenciája és kreativitása jelentısen hozzájárul a szervezetek 

értékének és versenyképességének növeléséhez. Ennek megnövekedett jelentısége a hetvenes 

évektıl kezdve tapasztalható fokozódó verseny következménye, amelyet leginkább az új 

technológiák terjedéséhez (mikroelektronikai forradalom, információtechnológiák), a 

vállalatok mőködési környezetének komplexebbé válásához (Cañibano et al., 2000; Caddy, 

2002, Mouritsen, 2004), és a követelményekkel kapcsolatos feltételek változásához kötnek 

                                                 

1 1691-ben Sir William Petty már feltételként fogalmazta meg a munkaerı figyelembevételének szükségességét a 
nemzeti vagyon becslésekor. A humán tıke fogalmát használta különbözı gazdasági feltételek és jelenségek 
magyarázatához, úgymint a kivándorlás lehetséges gazdasági hatásai, a háborúban elesett emberi életek értéke, 
és Anglia ereje (Wykstra, 1971). 
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(Maskell és Malmberg, 1999). Mindez a Ford nevével fémjelzett tömegtermelési rendszer 

bukásával hozható kapcsolatba: a verseny az ár helyett eltolódott a termékek és szolgáltatások 

minıségének, és a szervezeti innováció dimenziójába (Piore és Sabel, 1984; Lev, 2001; 

Bianchi és Labory, 2004). E vagyonelemek számbavételét nehezíti, hogy a pénzügyi 

módszerek fejlettségének és széleskörő használatának köszönhetıen erıs a pénzügyi 

információkba vetett bizalom, míg a nem tárgyiasult vagyonelemeket illetıen jelentıs 

információhiánnyal kell szembenézni. Így az információhiányra adott válaszként, illetve a 

megértés elısegítése érdekében több modell megalkotására került sor.  

Az intellektuális tıke fogalmának megjelenését John Kenneth Galbraith közgazdászhoz 

kötik, aki 1969-ben egy kollégájának írt levelében elıször használja a - kezdetben az egyéni 

intellektus dinamizmusát megragadó – intellektuális tıke fogalmát2 (Hudson, 1993). Stewart 

1991-ben a Fortune magazinban megjelent, úttörı gondolatokat tartalmazó Brain Power – 

How Intellectual Capital is Becoming America’s Most Valuable Asset címő cikkében az 

intellektuális tıke menedzselésének kérdését haladéktalanul a szervezetek napirendjére tőzi 

(Stewart, 1991). Az 1990-es évek végére az üzleti élethez kapcsolódó kiadványokban az 

intellektuális tıkére való utalások egyre gyakoribbá és megszokottabbá váltak (Bontis, 1999). 

Kiegészítve az 1960-as évek emberi erıforrások számszerősítését érintı kezdeményezéseket, 

nem szabad megfeledkezni arról, hogy „a tudásalapú vállalatok különleges szakértelme nem 

csak az emberekben felhalmozott tudást jelenti, hanem a birtokolt technológiák, a megtanult 

munkamódszerek és az érvényesített üzleti szemlélet tudáselemei is a birtokolt tudásbázis 

részét alkotják” (Szakály, 2002). Ugyanakkor a szervezet kompetenciái nemcsak a 

szervezeten belül találhatók meg és hozhatók létre, hanem sokszor a környezet alakítja ki 

azokat. Egyre több iparágban a tudás elıállítása szorosan kapcsolódik ahhoz a hálózathoz, 

amelynek a szervezet is részét képezi, így a szervezetek közötti együttmőködéseknek és 

interakcióknak köszönhetıen innováció jön létre. A szervezetek az értékteremtéshez az 

értékteremtési lánc mindkét irányában található szervezetek tudását és erıforrásait is 

felhasználják. Az ilyen helyzetekben a szervezet intellektuális tıkéje a hálózat jellemzıin és a 

szervezet hálózatban elfoglalt helyén is múlik (Arora és Gambardella, 1990; Wimmer, 

2005a).  

                                                 

2 „Azon tőnıdöm, hogy vajon Te magad felmérted-e, hogy szerte a világban mennyien adósai vagyunk az elmúlt 
évtizedekben felénk áradó intellektuális tıkédnek.” (idézi Hudson, 1993) 
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Guthrie és Petty (2000) az intellektuális tıkeelmélet fejlıdését két fázisra bontja. Az elsı 

fázis az intellektuális tıke, mint tárgyalásra és további vizsgálatra érdemes téma elfogadásáért 

vívott harcról szólt, ennek bizonyítéka számos, a témával foglalkozó konferencia, valamint a 

témában megjelent könyv, cikk és folyóirat. A fejlıdés második fázisában a mikroszintő 

vizsgálatok kerültek elıtérbe. A szerzık azt is hangsúlyozzák, hogy a két fázis közötti sorrend 

nem feltétlenül kronologikus, az elsı idıszak vizsgálatai a miért, mit és hol kérdések 

megválaszolására fókuszáltak, míg a második fázis az intellektuális tıke mérésére és 

menedzselésére kialakított vállalati folyamatokkal foglalkozik.  

Sullivan (2000) három jól elkülöníthetı forrását különbözteti meg az 1970-80-as években 

folyó kutatások következményeként kibontakozó intellektuális tıke menedzsment 

mozgalmának. Az egyik ilyen mozgalom Itami nevéhez főzıdik, aki japán vállalatok példáján 

vizsgálta a láthatatlan vagyonelemek vállalati menedzsmentre gyakorolt hatását, és 1980-ban 

jelentette meg munkáját Mobilizing invisible assets címmel. Emellett számos közgazdász (pl. 

Penrose, Rumelt, Wernerfelt, és Teece) jelentetett meg olyan kutatási eredményeket, amelyek 

során új utakat kerestek az üzleti szervezetek teljesítményének elemzéséhez, elsısorban abban 

a tekintetben, hogy hogyan lehet az innováció révén többletértéket elıállítani. A harmadik 

nagy lökést az intellektuális tıke menedzsment mozgalmának megalapozásához Karl Erik 

Sveiby és munkássága jelentette.  

Lépésrıl lépésre felismerték, hogy a hagyományos számviteli módszerek nem alkalmasak 

arra, hogy a szervezet stratégiaalkotásának folyamatát orientálják (Waterhouse és Svendsen, 

1998). „A számvitel hagyományos rendszere, amely fél évezreden keresztül tökéletesen leírta 

a vállalatok mőködését, most elbukni látszik és nem képes lépést tartani az üzleti életben 

bekövetkezett forradalmi léptékő változásokkal” (Edvinsson és Malone, 1997). A két 

megközelítés közötti különbség szignifikáns: míg az intellektuális tıke mérése a jövıre 

fókuszál, addig a hagyományos számviteli elszámolás a múltba tekint. Az intellektuális tıke 

mérése „puha” tényezık mérésén, míg a hagyományos módszer kvantitatív, számszerősíthetı 

tények, tényezık mérésén alapul. További különbség, hogy az intellektuális tıke mérése az 

érték teremtésére, míg a tradicionális számviteli módszerek a múltbeli tranzakciók 

eredményeire és a realizált cash flow-ra fókuszálnak. E hagyományos módszereket ki kell 

egészíteniük, vagy fel kell váltaniuk az intellektuális tıke mérésére szolgáló módszereknek, 

amelyek az intellektuális tıke menedzseléséhez szükséges információkat szolgáltatnak, 

tájékoztatnak azok pillanatnyi állapotáról (Sveiby, 1997; Edvinsson és Malone, 1997; 



 14  

Stewart, 1997), és benchmark útján megmutatják a meglévı intellektuális tıkeelemekben 

rejlı erısségeket és gyengeségeket.  

A hagyományos beszámolási rendszer korlátainak felismerése számos új mérési 

megközelítés kialakulását eredményezte, amelyek mindegyike, bár különbözı mértékben, de 

azt a célt tőzte ki, hogy a vállalat pénzügyi és nem pénzügyi értékteremtési szempontjait 

integrálva egy új típusú beszámoló alapjait teremtse meg. Itt kell megemlíteni a 

kiegyensúlyozott mutatószámrendszert (Balanced Scorecard, BSC) (Kaplan, Norton, 1992a), 

Edvinsson és Malone (1997) modelljét, Sveiby (1997) Immateriális Vagyonfigyelıjét 

(Intangible Assets Monitor, IAM), a Skandia Value Scheme modelljét (Edvinsson és Malone, 

1997; Edvinsson, 1997), és az Intellectual Capital Accounts modellt (Danish Agency for 

Trade and Industry, 1998; 1999). E modellek közös jellemzıje, hogy annak ellenére, hogy 

méréseken, és mutatószámokon alapulnak, a pénzügyi információk a szükséges 

információknak csak egy részét jelentik, és ezeket e megközelítésükbıl kiindulva nem 

pénzügyi szempontú modelleknek tekintik. Ahogy Kaplan és Norton (1996) fogalmaz: „A 

pénzügyi mutatók nem alkalmasak arra, hogy a szervezetek irányításának alapjául 

szolgáljanak napjaink intenzív versenykörnyezetének feltételei között és értékeljék helyzetüket. 

Ezek ugyanis visszatekintı, utólagos jelzıszámok. A pénzügyi mutatószámok nem képesek 

útmutatást adni ahhoz, hogy mit kell tennie a vállalatnak ma és holnap a pénzügyi érték 

megteremtése érdekében.”  

A 20. század végéig precíz tudományos kísérleteket nem folytattak e nem pénzügyi 

megközelítéső modellek gyakorlatba ültetésének a következményeirıl (Johanson et al., 1998). 

Mindemellett azonban sikerült néhány olyan bizonyítékot találni, amelyek azt mutatják, hogy 

e modellek alkalmazása iránt nagy az érdeklıdés (Kaplan és Norton, 1999), és a modellek 

számos vállalat esetében megjelennek az éves beszámoló kiegészítı mellékleteként is 

(Johanson et al., 1998, Guthrie et al., 1999). Annak ellenére, hogy mind a befektetık, mind 

pedig az elemzık gyakran hangoztatják, hogy erıs érdekük főzıdik a kézzel nem fogható 

vagyonelemeket érintı információk megszerzéséhez, és azok figyelembevételéhez (Epstein és 

Friedman, 1994; Mavrinac és Boyle, 1996), mégis úgy tőnik, hogy a hagyományos pénzügyi 

információk diktálnak továbbra is (Eccles és Mavrinac, 1995).  

I.1 Az intellektuális tıke felértékelıdését alátámasztó kutatások és eredményeik 

1998-ban az Arthur Andersen az intellektuális tıke mérését illetıen nemzetközi felmérést 

végzett, a megkeresett 2350 vállalatból 368 – Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában 
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mőködı – szervezet válaszaiból kapott eredmények szolgáltak néhány érdekes 

következtetéssel. A válaszadók többsége úgy vélte, hogy az intellektuális tıkét érintı 

beszámolók jelentısége, szerepe növekedni fog. A válaszadók közel kétharmada már 

alkalmaz néhány nem pénzügyi jellegő mutatószámot, és csaknem egyöntetően azt jelezték 

vissza, hogy a tudás mérésének képessége és lehetıségei növelik a szervezeti teljesítményt. A 

válaszadók kb. fele vélte úgy, hogy az intellektuális tıke mérésének folyamata legalább annyi 

tanulsággal szolgál, mint a mutatószámokból kapott eredmények és az abból levont 

következtetések. Végül, a kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy nem valószínő a 

jövıben sem, hogy az intellektuális vagyon megjelenítésének helye a mérleg lesz (Bontis, 

2001). 

Hasonló eredmények születtek más felmérésbıl is. 1998-ban a Waterhouse és Svendsen 

kanadai nagyvállalatok 65 vezérigazgatóját és 49 igazgatóságát bevonó felmérésének egyik 

fontos eredménye, hogy az intellektuális tıke számbavételének és bemutatásának szándéka 

kulcsfontosságú stratégiai kérdés, és rendszeresen tájékoztatni kellene alakulásáról az 

igazgatóságot. A megkérdezett igazgatósági tagok az intellektuális tıke felszínre kerülése 

mellett olyan kulcsfontosságú stratégiai mutatóknak minısített mutatószámok, mint az 

innovációs kapacitás, a termékminıség, a vevıkapcsolatok, és a befektetıi kapcsolatok 

hiányos, nem kielégítı bemutatásáról számoltak be (Waterhouse és Svendsen, 1998; idézi 

Chen et al., 2004).  

Hunter et al. (2005) arra hívja fel a figyelmet, hogy a Melbourne-i Egyetem által végzett 

felmérés eredményeképpen 634 résztvevı vállalat 90%-a válaszolt úgy, hogy használnak 

legalább néhány nem pénzügyi jellegő mutatószámot a vezetıi információrendszer részeként, 

így pl. vevıi és munkatársi elégedettség- és megtartási méréseket végeznek, a szervezeti tudás 

menedzseléséhez teljesítménymutatókat kapcsolnak, és a társadalmi hatást, illetve egyéb 

érdekelt felek elégedettségét is mérik.  

Más felmérések, amelyek célja az volt, hogy feltérképezzék, mit tesznek a vállalatok az 

intellektuális tıke belsı tájékoztatást szolgáló menedzseléséhez, meglehetısen alacsony 

válaszadási aránnyal rendelkeznek, de egyöntetően azt jelezték vissza, hogy a szervezetek 

kevésbé foglalkoznak az intellektuális tıke mérések és menedzsment stratégiák gyakorlatba 

ültetésével (pl. Pablos, 2003; Darroch és McNaughton, 2003; St Leon, 2002). Az 

intellektuális tıke mérésére irányuló vizsgálatok másik része olyan külsı tájékoztatási 

gyakorlatokat helyez elıtérbe, amelyek a befektetık és a pénzügyi elemzık informálását 

szolgálják. A kutatók számos bizonyítékot találtak arra vonatkozóan, hogy ezek az 
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információk kapcsolatban vannak a részvényárfolyamokkal, a részvényárfolyamok 

változásával, a jövıbeli részvényárfolyamokkal és a jövıbeli jövedelmekkel. Bizonyítékot 

találtak külön-külön vizsgálva az egyes intellektuális elemeket illetıen is (Wyatt, 2005).  

Huseman és Goodman (1999) (idézi Bontis, 2001) az USA 1500 legnagyobb vállalatából 

202 vállalatnak a humán tıkéhez való viszonyát vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy 

kb. 15%-uk használ olyan a szakirodalomban is alátámasztott rendszereket, amellyel a humán 

tıke számszerősítését célozzák meg. Ugyanitt a megkérdezett HR felsıvezetık mindössze 

35%-a vélte úgy, hogy a közeljövıben dolguk lesz valamilyen HR elszámolási rendszerrel 

annak ellenére, hogy a megkérdezett vállalatok döntı többsége győjt információkat az 

alkalmazottakról. A válaszadók kétharmada nyilatkozott úgy, hogy már használnak olyan 

rendszereket, illetve mőködtetnek olyan programokat, amelyek célja a tudás, képességek és 

legjobb gyakorlatok megszerzése.  

Chen et al. (2005) taiwani vállalatokat alapul véve arra a megállapításra jutott, hogy az 

intellektuális tıke a fenntartható versenyelıny fontos stratégiai eszközévé válik. Empirikus 

bizonyítékokkal igazolják, hogy a befektetık magasabb értéket rendelnek a magasabb 

intellektuális tıke hatékonyságú vállalatokhoz, és az ilyen vállalatok magasabb 

jövedelmezıséggel és árbevétel növekedéssel számolhatnak nemcsak a jelenben, hanem az 

elkövetkezı években is.  

Az Ernst&Young Center for Business Innovation (Cap Gemini Ernst & Young, 1997) 

egysége által végzett felmérés felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a menedzsment 

foglalkozik a nem pénzügyi mutatószámokkal, hanem a vállalatok értékelésekor a befektetık 

maguk is érdekeltek ezen információkban. Négy iparágat alaposabban megvizsgálva a 

befektetık által figyelembe vett legfontosabb nem pénzügyi mutatószámok között a stratégia 

megvalósítása, a menedzsment szavahihetısége, a stratégia minısége, az innovativitás, a 

tehetséges emberek vonzásának képessége, a piaci részesedés, a menedzsment tapasztalata, a 

fıbb folyamatok minısége és a kutatások vezetése áll.  

A hazai intellektuális tıkéhez kapcsolódó kutatások közül a KPMG 2000-ben és 2002-

ben, a magyar vállalatok tudásmenedzsment gyakorlatának feltérképezésére lebonyolított 

felmérései érdemelnek említést. A 2000-es felmérés a tudásmenedzsment problémák közül az 

elınyök ismeretének a hiányát, a tudásmegosztáshoz rendelkezésre álló idı szőkösségét, a 

fejekben lévı tudás megosztásának nehézségét, a munkatársak tudásmegosztással szembeni 

ellenállását említik. A tudásmenedzsmenttel kapcsolatos elınyöket pedig a dolgozók 
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fejlesztése, a versenyelıny fokozása, a marketing- és ügyfél-orientáltság fejlıdésében várnák 

(KPMG, 2000). E kezdeményezések folytatásának tekinthetı a KPMG-BME Akadémia 

szervezésében 2005-ben lezajlott felmérést, amelynek során 130 - számos iparágat képviselı - 

szervezet tudásmenedzsment gyakorlatát kívánták feltérképezni3 (KPMG-BME Akadémia – 

Pannon Egyetem, 2006). A felmérés eredménye így számos intellektuális tıkeelemmel való 

foglalkozást is felszínre hoz, és bár nem volt cél a vállalkozások mérete szerinti vizsgálat, a 

kutatás vezetıi azt is hozzátették, hogy a kkv-k mőködésében is megjelennek 

tudásmenedzsment elemek.  

A KPMG-BME Akadémia és a Pannon Egyetem szervezésében lezajlott 2005. évi 

tudásmenedzsment felméréshez hasonló eredményeket kapott a bankok tudásmenedzsment 

gyakorlatát vizsgálva Gulyás (2007).  

I.2 Fıbb nemzeti és nemzetközi kezdeményezések 

Az Európai Bizottság által támogatott, 1998-ban indult és közel 3 évig tartott MERITUM4 

projekt elsıdleges célja, hogy a menedzsment és az érdekelt felek döntéshozatalának 

támogatása érdekében a nem tárgyiasult vagyonelemek méréséhez és megjelenítéséhez 

útmutatást adjon. A projekt négy fı célja: (1) egységes osztályozási rendszer felállítása; (2) az 

intellektuális tıke mérése terén a legjobb európai gyakorlatok felkutatása és dokumentálása; 

(3) piaci adatok elemzése alapján a nem tárgyiasult vagyonelemek fontosságának megítélése a 

tıkepiacok mőködését illetıen; (4) az intellektuális tıkeelemek mérésére és bemutatására 

vonatkozó irányvonalak megfogalmazása (Guthrie, 2001, Mouritsen et al, 2001). 

10 európai ország, valamint Ausztrália és az USA képviselıinek részvételével 1999 elején 

megrendezésre került Work Life 2000 workshop célja e tudományterület akkori állapotának 

összefoglalása volt azzal a másodlagos szándékkal, hogy kijelöljék a jövıbeli kutatások fı 

irányvonalait, és a téma potenciális európai politikáit körvonalazzák (Guthrie és Petty, 2000). 

Az OECD 1999-ben tartott nemzetközi szimpóziumán, ahol 1800 vállalat körében végzett 

felmérést és 125 vállalat esetében lefolytatott vizsgálatokat vettek alapul, az intellektuális tıke 

mérését illetıen két fontos kérdéskör merült fel. Az egyik kérdéskör a vállalatok intellektuális 

                                                 

3 Ennek során a résztvevık 77%-a stratégiai eszköznek tekintette a tudást. A tudásmenedzsmenttel szembeni 
támasztott igények és várakozások elsısorban a szervezeti egységek közötti együttmőködés javítását (73%), az 
ügyfelek számára nyújtott hozzáadott érték növelését (62%) és a minıség javulását (68%) támasztják alá 
4 A rövidítés a measuring intangibles to understand and improve innovation management munkanévbıl 
származik. 
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tıke mérésével kapcsolatos ösztönzıknek a feltárása volt, amelyek a következık: (1) 

támogassa a versenyképes benchmarking gyakorlatokat; (2) a szervezeten belül tudatosítsa az 

intellektuális tıke (azon belül is a humán tıke) jelentıségét; (3) strukturált információkkal 

lássa el a tıkepiacot és a munkaerıpiacot. A második kérdéskör az intellektuális tıke 

mérésének és az azzal kapcsolatos beszámoló készítésének potenciális hatását hivatott 

meghatározni: (1) az alkalmazotti morál erısítése; (2) az intellektuális tıke jelentıségének 

felértékelıdése a szervezet felsıszintő menedzsment körében; (3) alacsonyabb fluktuáció, (4) 

a folyamatos növekedés és fejlıdés szempontjából kritikus tényezık azonosítása (Guthrie, 

2001; OECD, 1999). 

Mindemellett számos nemzeti kezdeményezésnek lehettünk tanúi az elmúlt idıszakban. 

Hollandia, Dánia, Norvégia kormánya több módon is bizonyította elkötelezettségét az 

intellektuális tıke tanulmányozása és kutatása iránt. A Danish Agency for Trade and Industry 

(a Dán Kereskedelmi és Ipari Ügynökség) mind 1998-ban, mind 1999-ben jelentıs vállalati 

kezdeményezéseket támogatott, és 10 skandináv vállalat gyakorlatára építve intellektuális 

tıke elszámolási kezdeményezések születtek. Mindemellett két tucat dán vállalat 

részvételével és a dán kormány kezdeményezésével 1998-ban egy olyan pilot projekt indult, 

amelynek célja a gyakorlati igényeket jobban kielégítı és sokkal átfogóbb intellektuális tıke 

mutatószámok kidolgozása volt (Bukh et al., 1999). Norvégiában a kormány 1992-tıl kezdve 

támogatja azt a projektet, amelynek célja egy olyan ún. kompetenciamodell kifejlesztése, 

amely az ISO tanúsításhoz hasonló folyamattá fejlıdne, és ennek részét képezné az 

intellektuális tıke bemutatása is (Lovdal és Roberts, 1999). Guthrie et al. (1999) egy ausztrál 

kutatócsoport azon törekvésérıl számol be, amely ausztrál vállalatok éves beszámolóját alapul 

véve Sveiby Immateriális Vagyonfigyelıjét továbbfejlesztve hozott létre egy általuk javasolt, 

indikátorokat tartalmazó keretrendszert. A német gazdasági minisztérium skandináv 

tapasztalatokra támaszkodva 2003-ban módszertani vezérfonalat bocsátott ki, mely 

alapelveket, módszertant és gyakorlati tanácsokat kínál a tudásmérleg (Wissensbilanz5), 

vagyis a szervezeti intellektuális tıkéhez kapcsolódó beszámolók készítéséhez. 2006 végén 

már 80-100, legkülönbözıbb iparágakban tevékenykedı vállalat foglalkozott 

tudásmérlegének elkészítésével, melynek célja elsısorban a kkv-k körében annak 

                                                 

5 A németországi „Wissensbilanz – Made in Germany” munkanevő projekt harmadik fázisába lépett, amelynek 
során új szektorokat vontak be. Bankok és befektetési elemzık vizsgálják, hogyan lehet felhasználni a 
tudásmérleget a hitelezési és értékelési folyamatokban, továbbá a vizsgálat része annak megfigyelése, hogy a 
tudásmérleg alkalmazása hogyan hat a szervezeti viselkedésre.  
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megértetése, hogy hogyan azonosíthatják és hasznosíthatják saját intellektuális 

vagyonelemeiket (Edvinsson és Kivikas, 2007; Kivikas és Pfeifer, 2005; Bornemann és 

Sammer, 2003). 

Brennan és Connel (2000) arra vállalkozott, hogy az intellektuális tıke területét érintı 

olyan kutatások eredményeirıl adjon képet, amelyek az intellektuális tıke bemutatásának, a 

mérési keretrendszer kialakításának, a mérés és a bemutatás empirikus bizonyítékainak a 

feltárására fókuszáltak. Ennek keretében arra a megállapításra jutottak, hogy az intellektuális 

tıke menedzsmentje a vállalatok hosszú távú sikerességének megalapozásához szükséges, és 

vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a saját intellektuális tıkéjüket menedzselı 

vállalatok teljesítményben felülmúltak más vállalatokat (Bornemann et al., 1999; Johanson, 

1999). Számos intellektuális tıke mutatószám definiálására is sor került (Guthrie et al., 1999; 

Brennan, 2001).  

Guthrie és Petty (2000) a további kutatások irányvonalát illetıen kiemeli, hogy az 

adatgyőjtéshez mindeddig kevés kutatás alkalmazott egyidejőleg több módszert, amely 

segíthetné annak pontosabb feltárását, hogy mi is zajlik valóban a vállalatoknál. Véleményük 

szerint a következı kérdésekre kell választ találni:  

(1) melyek a mérés fıbb motiváció,  

(2) milyen hatásai vannak az intellektuális tıke bemutatásának,  

(3) egy szervezeten belül mely munkakörök a legalkalmasabbak az intellektuális tıke 

mérésének és menedzselésének támogatására,  

(4) a jelenlegi módszerek hogyan fejleszthetıek,  

(5) az intellektuális tıkét illetıen milyen információs hiányosságok akadályozzák az 

immateriális vagyonelemek hatékonyabb vállalati menedzsmentjét,  

(6) milyen nehézségekkel kell szembenézni az intellektuális tıkét érintı beszámolási rendszer 

továbbfejlesztésekor, és  

(7) hol kellene ezeket az információkat közzétenni.  

Szeleczki (1999) felhívta a figyelmet a tudás és az intellektuális tıke menedzselésének 

fontosságára, és kijelenti, hogy a tudásmenedzsment a modern menedzsment megközelítések 

egyik ígéretes, és nem átmeneti eleme, amely valamilyen formában gerincét fogja képezni a 

21. század menedzsment gondolkodásának. Lázár (2003) hazai vállalatok mintáján vizsgálta a 

stratégiai szempontból kritikus erıforrásokat. E kutatás egyik eredménye, hogy hazánkban a 
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menedzsment a nem tárgyiasult erıforrásokat a szervezetek sikere szempontjából 

fontosabbnak ítéli, mint a tárgyiasultakat, és a nem tárgyiasultak közül a legjelentısebb az 

emberi tényezı, de egy jelenıs részük a szervezet és környezetének kapcsolatához kötıdik. A 

kutatás egyik lényeges momentuma, hogy a válaszadó menedzserek elfogadják azt, hogy a 

kritikus erıforrások mérésénél szükség van nem számviteli eszközökre is6. Fontos 

végmegállapítása a kutatásnak, hogy „a vállalati mérı és értékelı rendszereknek nem csupán 

jól kell modelleznie a valóságot, hanem mőködıképesnek is kell lennie”.  

                                                 

6 E kritikus erıforrások mérésére adott javaslatok öt csoportba sorolhatóak: (1) több részbıl álló komplex 
rendszerek; (2) egyedi mutatószámok, indexek; (3) magatartási elemek megfigyelése; (4) strukturális eszközök; 
(5) funkcionális mechanizmusok (Lázás, 2003). 
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II. Az intellektuális tıke fogalma, tartalmi elemei, számbavételi lehetıségei 

II.1 Az intellektuális tıke fogalma 

II.1.a Az intellektuális tıke definiálásának nehézségei 

Az intellektuális tıke és a nem tárgyi eszközök, vagyonelemek területét érintı egyre 

kiterjedtebb kutatások eredményeképpen azok fogalmát illetıen meglehetısen változatos 

definíciók megalkotásának lehettünk és lehetünk tanúi az utóbbi években. Az elmúlt, döntıen 

két évtizedben nemcsak a szakirodalomban, hanem a vállalati gyakorlatban is számos 

definiálási kísérlet történt, de mindeddig nincs közös nevezı a definíciók tekintetében 

(Bontis, 2001)7. Ennek egyik legfıbb oka, hogy a vállalati érték és az önállóan értékelhetı 

eszközök fair értéke közötti különbséget, vagyis a vállalati többletértéket többféleképpen 

magyarázzák (Juhász, 2004). Mindemellett a különbözı mérési célok is eltérı definíciókhoz 

vezettek, így a számviteli számbavételi célok, az intellektuális vagyonelemekbe történı 

befektetések céljai, illetve a menedzseri célok különbözı definíciókat eredményeztek 

(Johanson et al, 1998). 

Az általánosan elfogadott terminológia hiánya esetenként meglehetısen zavaró is lehet, 

hiszen nincsen széles konszenzus abban a tekintetben, hogy az intangible kategória (vagyis 

kézzel nem fogható, nem tárgyiasult, nem dologi) mit is foglal magában.  

Hogy mit is tekintünk intangible vagyonelemeknek, azt legtöbbször úgy közelítik meg, 

hogy olyan definíciót alkotnak, amely azt tartalmazza, hogy milyen tulajdonsággal nem 

bírnak e vagyonelemek, vagyis a tangible vagyonelemek tulajdonságaival ellentétes 

tulajdonságokkal rendelkeznek (Boda, 2005). Ily módon az intangible vagyonelemekre adott 

definíciók a tangible vagyonelemekre adott definíciók „anti-definíciói”. Buda (2004) a nem 

anyagi erıforrások, nem anyagi eszközök fogalmak mellett teszi le a voksát.  

Több kifejezés esetében sem világos teljesen, hogy egymás szinonimáiról van-e szó, vagy 

hierarchikus viszony van közöttük, netán egyik fogalom része-e a másiknak. Így a 

szakirodalomban a leggyakrabban elıforduló kifejezések: intangible assets (nem anyagi 

javak), intellectual assets (szellemi vagyonelemek), intellectual property (szellemi tulajdon), 

intellectual capital (intellektuális tıke), knowledge based assets (tudásalapú eszközök), 

                                                 

7 Bontis (2001) arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az intellektuális tıke mérését és menedzselését érintı 
kutatások folytatásának, hanem az intellektuális tıke érdekelt felek felé történı bemutatásának, és így a 
jelentéskészítési törekvéseknek is feltétele lenne egy általánosan elfogadott definíció. 
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knowledge capital (tudástıke) közötti viszony nem tisztázott (Schmalenbach Gesellschaft, 

2005). 

Lázár (2003) kiemeli, hogy szerencsésebb az intangible jelzıre a nem tárgyiasult magyar 

megfelelıt használni, mivel a számvitel már „kisajátította” az immateriális jelzıt, ráadásul a 

számviteli információs rendszerben megjelenı immateriális javak csak részhalmazát képezik 

a szervezet mőködéséhez szükséges nem anyagi jellegő vagyonelemeknek. 

Lev (2001) úgy közelíti meg a problémát, hogy az intangible vagyonelemek jellemzıit a 

közgazdasági szakirodalomból vezeti le úgy, hogy a fizikai, humán és pénzügyi 

vagyonelemekre vonatkozó egységes definíciókat használja.  

Dolgozatomban az intellektuális tıke fogalma alatt azokat a nem tárgyiasult 

vagyonelemeket értem, amelyek egyrészt immateriális javak címszó alatt megjelennek a 

hagyományos számviteli beszámolóban, másrészt pedig kiegészítik a számviteli rendszerben 

megjelenı nem kézzelfogható vagyonelemek listáját. A számviteli immateriális javakon túl 

ezek olyan tulajdonságokkal bírnak, amelyek nem teszik lehetıvé azok számviteli 

beszámolóban való szerepeltetését.  

II.1.b Néhány meghatározó definíció 

Immateriális javak (intangible assets, intangibles) 

IAS 388 (Epstein et al.,2005, Johanson et al., 2001) standard 8. bekezdése alapján az 

immateriális eszköz azonosítható, nem-monetáris eszköz fizikai megjelenés nélkül9. A 

standard kiemeli az azonosíthatóság szempontját, amely annyit jelent, hogy az adott eszközt le 

lehet választani a gazdálkodó egységrıl – tehát eladható, átruházható, bérbe adható vagy akár 

elcserélhetı –, vagy pedig szerzıdéses, vagy más törvényileg meghatározott jogból 

származik.  

                                                 

8 A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) IAS 38 nemzetközi számviteli standardja foglalkozik az 
immateriális javak nemzetközi elszámolási és bemutatási elveivel. Az IAS 38-as standard a magyar Számviteli 
Törvénytıl eltérıen az immateriális eszköz kifejezést használja, valamint annak fogalmát is pontosabban 
definiálja. 
9 Az IAS 38 „nem fogadja el, hogy olyan, munkaerıvel, vagy piaci pozícióval kapcsolatos kategóriák, mint 
például az alkalmazottak tudása vagy a megszerzett piaci részesedés, kialakított ügyfélkör, vevı kapcsolatok 
immateriális eszközként megjeleníthetıek legyenek, hiszen ezek fölött, nincs az adott gazdálkodó egységnek 
elegendı kontrollja (legfeljebb valamifajta – bizonytalan eredménnyel járó – ráhatása.) Jogi kötelezettség 
hiányában ugyanis nem biztosítható, hogy a munkaerı vagy a vevı lojalitása bármilyen idıtartamra 
megmarad.” (Balázs et al., 2006) 
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Emellett két kritérium szükséges, amely szerint a nemzetközi szabályozás egy adott 

vagyonelemet eszköznek tekint: (1) ha az a gazdálkodó ellenırzése alatt áll, amely valamilyen 

szerzıdéses vagy törvény által elismert, bíróság elıtt érvényesíthetı jogból ered; (2) belıle, 

általa jövıbeli gazdasági haszna származik a gazdálkodónak10.  

Upton (2001) szerint az immateriális javak se nem tárgyi, se nem pénzügyi eszközök, 

olyan tételek, amelyek nem elégítik ki teljességgel az eszköz definícióját, de az üzleti siker 

nélkülözhetetlen elemei. 

Blair és Wallmann (2001) szerint olyan nem kézzelfogható tényezık, amelyek vagy 

hozzájárulnak a termékek/szolgáltatások elıállításához, vagy felhasználják ıket azokhoz, 

illetve e tényezık felhasználását irányító egyének vagy szervezetek jövıbeli termelési 

elınyöket várnak tılük.  

Lev (2001) (szinonimaként használja az intangibles, knowledge assets és intellectual 

capital kifejezéseket) szerint olyan jövıbeli hasznokhoz kapcsolódó követelés, amely sem 

fizikailag, sem pénzügyileg nem ölt testet. 

A MERITUM (2002) projekt értelmezésében a jövıben elérhetı gazdasági profit olyan 

nem pénzügyi forrásai, amelyek nem bírnak fizikai tartalommal, múltbeli események és 

tranzakciók eredményeképpen (saját elıállítás, vásárlás, akvizíció útján) egy vállalat 

irányítása (de legalább hatása alatt) állnak, és vagy más vállalati eszközöktıl függetlenül 

értékesíthetıek vagy értékesítésük más vállalati eszközöktıl nem függetleníthetı. 

Intellektuális (szellemi) tıke (intellectual capital) 

Drucker (1993) a posztkapitalista társadalomról szóló írásában fejti ki az intellektuális 

tıke fogalmát. Edvinsson és Sullivan (1996) az intellektuális tıkét értékteremtı tudásként 

aposztrofálja. Edvinsson és Malone (1997, p 3.) megközelítésében az intellektuális tıke a 

munkavégzéshez kapcsolódó információk és tudás összessége, amelynek célja az 

értékteremtés, e definícióban az intellektuális tıke értékteremtési képességét hangsúlyozzák. 

Edvinsson (1997) intellektuális tıke alatt a tudás, az alkalmazott tapasztalat, a szervezeti 

                                                 

10 Ezek a világos meghatározások nyilvánvalóvá teszik azt, hogy meglehetısen kevés nem tárgyiasult 
vagyonelem kerülhet a mérlegbe, mivel az immateriális javak értékének elszámolását a következı problémák 
nehezítik: (1) a jövıbeli gazdasági elınyök semmilyen bizonyossággal nem becsülhetıek, (2) a vállalat nem 
tulajdonolja, illetve rendelkezik mindenfajta immateriális vagyonelem felett, (3) a megismerésüket biztosító 
tranzakciók nem mindig láthatóak, és elıfordulásuk idıpontját nehéz megbecsülni, (4) természetükbıl fakadóan 
sok esetben nem összegezhetıek (ami azt jelenti, hogy bármely ilyen vagyonelembe történı befektetés nem 
feltétlenül növeli az eszközállományt, és valamelyik vagyonelem felhasználása pedig nem feltétlenül jelenti az 
eszközállomány csökkenését) (Roos, 2003).  
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technológiák, a vevıi kapcsolatok és szakmai képességek összességének birtoklását érti, 

amely képessé teszi a szervezetet, hogy a piacon versenyelınyre tegyen szert 11.  

Klein és Prusak (1994) megközelítése szerint az intellektuális tıke nem más, mint olyan 

szellemi alapanyag, amely formalizálásának, megszerzésének és növelésének célja egy 

nagyobb értékő eszköz, vagyonelem elıállítása. Stewart (1997) Klein és Prusak 

megközelítéséhez hasonlóan az intellektuális tıkét olyan szellemi erıforrásnak tekinti, amely 

magában foglalja az értékteremtéshez felhasználható tudást, információt, szellemi tulajdont és 

tapasztalatot. Hall (1992) különbséget tesz az intellektuális tıke, mint eszköz és az 

intellektuális tıke, mint képességek között, ahol az elıbbi formalizált és rögzített pl. 

szabadalmak, védjegyek, szerzıi jogok, szerzıdések, adatbázisok formájában, az utóbbi pedig 

tacit tudás, így ide sorolja pl. az alkalmazottak, beszállítók, és kereskedık szakértelmét. 

Haanes és Lowendahl (1997) állítása szerint a szervezeten belüli tudás nemcsak egyéni, 

hanem szervezeti szinten is létezik: az egyén szintjén a tudást, a képességeket, és 

adottságokat, szervezeti szinten pedig pl. az ügyfélspecifikus adatbázisokat, technológiákat, a 

megszerzett gyakorlatot, módszereket, eljárásokat és a szervezeti kultúrát integrálja.  

Az intellektuális tıkét például Reich (1991), Hamel és Prahalad (1994), Roberts (1998) és 

Mouritsen (1998) úgy tekinti, mint a szervezet olyan kompetenciáját, amely elsısorban a 

szervezeten belül bír jelentıséggel, és szorosan kapcsolódik a szervezet belsı szereplıinek 

szakértelméhez és tapasztalatához, amely révén értékteremtés valósul meg azáltal, hogy az 

részét képezi egy olyan szervezeti rendszernek, amely a tudás megosztását és új tudás 

létrehozását biztosító együttmőködési és koordinációs formákat támogat12.  

Stewart (1997) szerint az intellektuális tıke minden olyan dolog együttese, amelyrıl a 

szervezet minden tagja tudja, hogy versenyelınyt biztosít a vállalat számára az adott piacon, 

így mindazon tudás, tapasztalatok, szellemi tulajdon és információk összessége, amelyek 

hasznosításával érték teremthetı.  

                                                 

11 Edvinsson a fa metaforáját használja az intellektuális tıke fogalmának megragadásához, amely nem más, mint 
láthatatlan vagyon, vagyis egy fa gyökérrendszere. Annak érdekében, hogy a fa virágozzék, és gyümölcsöket 
hozzon, egészséges és erıs gyökérzettel kell, hogy rendelkezzen, hogy a szükséges tápanyagokat biztosítani 
tudja mind a növekedéshez, mind pedig a gyümölcsök érleléséhez. Az, ami látható, a gyümölcs minısége a 
láthatatlan gyökerektıl függ, és ugyanez igaz a pénztıkére is. Ahhoz, hogy növekedjék, a gyökereket kell igazán 
mővelés alá venni.  
12 Teece (1998) ezzel kapcsolatban azt emeli ki, hogy nem a tudás terjesztésére és létrehozására kell a hangsúlyt 
helyezni, hanem arra, hogy hogyan képes azt a szervezet a cél érdekében felsorakoztatni és hasznosítani. 
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Roos et. al (1997) értelmezésében az intellektuális tıke egy szervezet mérlegben nem 

látható vagyonelemeinek összessége, így az emberek fejében lévı tudást, és mindazokat a 

vagyonelemeket tartalmazza, amelyek a vállalatnál maradnak, ha alkalmazottai elhagyják a 

szervezetet. 

Sullivan (1998) szerint profittá alakítható tudás.  

Brooking (1998) szerint az intellektuális tıke a szervezetben található nem tárgyiasult 

vagyonelemek összességére használt fogalom, amely lehetıvé teszi, hogy a szervezet 

mőködjön, magába foglalva a piaci vagyonelemeket, a szellemi tulajdon elemeit, valamint a 

humánközpontú és infrastrukturális elemeket.  

A MERITUM (2002) projekt értelmezésében olyan fogalom, amely magában foglal 

minden olyan kézzel nem fogható vagyonelemet, amelyet a szervezet vagy formálisan 

birtokol és használ, vagy informálisan alkalmaz és mozgósít. Több mint a szervezet humán, 

strukturális és kapcsolati erıforrásainak összessége, mivel azt is magában foglalja, hogy 

ezeket hogyan hasznosíthatja a szervezet értékteremtés céljából.  

Brennan és Connell (2000) szerint az intellektuális tıke nem más, mint a vállalat tudásra 

épülı eszközeinek összessége, megkülönböztetve belsı és külsı tényezıket. A belsı vagy 

szervezeti tényezık közül az alkalmazottak tudását és tapasztalatát, a szervezeti folyamatokat 

és az információs rendszert emelik ki, míg a külsı tényezık közül a márkaérték és a vevıi 

bizalom kerül elıtérbe.  

Mouritsen et al. (2003) az intellektuális tıkét érintı beszámolók összeállításához 

útmutatót adva az intellektuális tıke a vevıkben/felhasználókban, az alkalmazottakban, a 

belsı folyamatokban (üzleti és tudásfolyamatok), valamint az alkalmazott technológiákban 

(termék elıállítást támogató technológiák és tudás infrastruktúra) és a közöttük lévı 

interakciókban ragadható meg. Kaplan és Norton (2005) szerint az immateriális erıforrások a 

szervezet alkalmazottainak a vevıi szükségletek kielégítésére vonatkozó képességeinek 

összessége.  

A szakirodalomban megjelenı intellektuális tıkéhez kapcsolódó egyéb fogalmak 

Szellemi tulajdon (intellectual property) alatt az intellektuális tıke azon elemeit értik, 

amelyek jogi, vagy szerzıdéses feltételekkel rendelkeznek, és amelyekhez kapcsolódóan a 

vállalat törvény által garantált szellemi tulajdonjoggal rendelkezik, ide sorolhatóak a 

szabadalmak, védjegyek, védett design, szerzıi jog.  
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Nem tárgyiasult erıforrások (intangible resources) közé sorolhatók a szellemi 

tulajdonjogok, védjegyek, információtechnológiák, vagyis olyan kézzel nem fogható 

eszközök, amelyek statikus természetüknek köszönhetıen bármely pillanatban mérhetıek egy 

vállalatnál. Néhányan az erıforrások (resources) fogalmát tágabb értelmőnek tekintik, mint az 

eszközök (assets) fogalmát, mások szerint a kettı lényegében ugyanazt takarja (Johanson et 

al., 2001).  

Hall (1992) szerint a kézzel nem fogható erıforrások lehetnek akár eszközök, akár 

képességek13. Lowendahl (1997), valamint Haanes és Lowendahl (1997) szakmai szolgáltató 

szervezetek számára – stratégiai menedzsment szempontból – számos kézzel nem fogható 

tıkeelem definiálását tőzte ki célul. Itami (1987) erıforrás definícióját felhasználva abból 

indulnak ki, hogy vannak fizikai, humán és pénzügyi erıforrások, amelyek az üzleti 

folyamatok mőködését támogatják, és léteznek olyan információ alapú erıforrások, mint pl. a 

menedzsment készségek, technológia, vevıi információk, márkanév, reputáció, vagy a 

szervezeti kultúra. Lowendahl (1997) és Haanes és Lowendahl (1997) a szellemi erıforrások 

két típusát különítik el: kompetencia alapú és kapcsolat alapú erıforrásokat14.  

Nem tárgyiasult tevékenységek (intangible activities) olyan szervezeti tevékenységek, 

amelyek célja új, nem tárgyiasult erıforrások kifejlesztése vagy megszerzése, a meglévı 

kézzel nem fogható erıforrások értékének növelése, vagy a kézzel nem fogható 

tevékenységek értékelése és felülvizsgálata (Hall, 1992). 

Több szerzı (pl. Hall, R. 1993; Kapás, 1999; Guthrie és Petty, 2000) a fent említett 

fogalmak helyett inkább a szervezeti tudás fogalmát használja.  

Andriessen (2004a) a különbözı fogalmakat az azokat használó csoportokhoz köti. Az 

intangible assets kifejezést leggyakrabban a számviteli, értékeléssel és teljesítményméréssel 

foglalkozó szakmai közösség használja, az intellectual capital elnevezést pedig elıször a 

humán erıforrás menedzsment területen alkalmazták, és innen terjedt el használata más 

                                                 

13 Az elıbbiek a szervezet szellemi tulajdonát ölelik fel, vagyis a szabadalmakat, védjegyeket, szerzıi jogokat, 
mintaoltalmakat, a szerzıdéseket, üzleti titkokat, valamint az adatbázisokat. A kézzel nem fogható erıforrások 
közül a képesség kategóriába tartozók magukban foglalják az alkalmazottak, beszállítók, értékesítık 
szakértelmét, a szervezeti kultúrát, amelyek pl. képessé teszik a szervezet arra, hogy megbirkózzon a 
változásokkal, a vevıt helyezze elıtérbe. Javaslatot tett az emberektıl függetleníthetı és nem függetleníthetı 
kézzel nem fogható erıforrások csoportosítására (Hall, 1992). 
14 Az utóbbi pl. magában foglalja a reputációt, a vevıhőséget, amelyek alapvetıen meghatározzák a szervezet 
teljesítményét. Kompetencia alatt egy feladat elvégzéséhez szükséges képességet értik, amely egyéni és 
szervezeti szinten is létezik. Egyéni szinten tudást, készségeket, képességeket, szervezeti szinten pedig 
ügyfélspecifikus adatbázist, technológiát, eljárásokat, gyakorlatokat, és a szervezeti kultúrát foglalja magában 
(Lowendahl, 1997; Haanes és Lowendahl, 1997). 
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diszciplínákba is (Grasenick és Low, 2004; Fincham és Roslender, 2003; Chaminade és 

Roberts, 2003). Andriessen (2004a) azt is kijelenti, hogy a nem tárgyiasult eszközök 

(intangible assets) kifejezés szőkebb értelmő, mint az intellektuális tıke (intellectual capital) 

fogalma. Lev (2001) viszont azt hangoztatja, hogy a fent említett kifejezéseket „széles körben 

használják, a nem anyagi javak elnevezést a számviteli szakirodalom, a tudásvagyon fogalmát 

a közgazdászok, az intellektuális tıke fogalmát pedig elsısorban a menedzsment 

szakirodalom – de mindegyik lényegében ugyanarra utal: jövıbeli hasznokhoz kapcsolódó 

fizikai formát nem öltı követelés.”  

A kutatások során a fent említett fogalmak szinonim használata meglehetısen elterjedt. 

Fincham és Roslender (2003) azonban veszélyt lát a fogalmak keverésében. Javaslatuk 

egybevág a MERITUM (2002) projekt eredményeivel, amelynek írói Lev (2001) érvelésével 

értenek egyet, amikor a használt kifejezések egymással való helyettesíthetıségének kérdése 

merül fel. Míg az intellektuális tıke kifejezés a humán erıforrással foglalkozó 

szakirodalomból származik, az immateriális javak fogalma pedig inkább számviteli 

szemléletet tükröz, így ez utóbbi nem feltétlenül foglalja magában az intellektuális tıke 

valamennyi elemét a számviteli szemléletének köszönhetıen. Ez összhangban van a 

MERITUM (2002) definíciójával, amely szerint „az intellektuális tıke magában foglalja a 

nem tárgyiasult vagyonelemek valamennyi fajtáját”. Az olyan szervezetek, mint az IASB 

(International Accounting Standard Board) vagy az FASB (Financial Accounting Standard 

Board) szerint az intellektuális tıke elnevezés olyan információkra utal, amelynek egy része 

megtalálható a mérlegben, egy része pedig nem. Így ez segít a fogalmak között egy 

hierarchikus sorrendet teremteni azzal, hogy az intellektuális tıke fogalmát az immateriális 

javak fogalma felé helyezik,  

Legtöbbször a szervezet azon erıforrásait tekintik kézzel nem fogható, immateriális, nem 

tárgyiasult eszközöknek, amelyek ugyan nem rendelkeznek sem kézzelfogható, materiális-

fizikai, sem pénzbeli megjelenési formával, de valamilyen módon értéket hordoznak a vállalat 

számára (Kaufmann és Schneider, 2004). Mindezt Gu és Lev (2001) azzal egészíti ki, hogy az 

immateriális erıforrások nem feltétlenül jelentenek értéket, hanem azáltal lesznek értékesek, 

hogy részt vesznek a vállalat értékteremtı folyamataiban.  

Explicit és tacit tudás 

Az intellektuális tıke fogalmához és menedzseléséhez szorosan kapcsolódó tudás 

fogalmáról és menedzselésérıl is érdemes néhány gondolatot megemlíteni. A tudás 
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menedzselésével foglalkozó szakirodalmak mindegyike kitér a kimondatlan (tacit) és 

szavakba öntött (explicit) tudás különbözıségére, amely megkülönböztetés Polányi (1966) 

nevéhez főzıdik. Ez a fajta megkülönböztetés az intellektuális tıkeelemek menedzselése 

szempontjából is értékes, és egy új dimenzióval bıvíti a vizsgálatokat. A tacit tudás az 

emberek fejében és a személyes tapasztalatokban rejtızik, és fontos szerepe van a vállalati 

problémák megoldásában annak ellenére, hogy a tulajdonosának sincs tudomása a létezésérıl. 

Az explicit tudás ezzel szemben az a fajta tudás, amelyet a tulajdonosának sikerül 

megfogalmaznia, szavakba öntenie (Polányi, 1992). A tudás nem magyarázható meg pusztán 

szavakkal, és az explicit tudás mélyeb rétegekben, a tacit tudásban gyökeredzik. A tudás két 

szintje, a tudni, mit (explicit), és a tudni, hogyan (tacit). Egymás nélkül nem mőködnek 

hatékonyan (Lehmann, 2000). Hiába rendelkezünk tényszerő ismeretekkel egy témában, ha 

nem tudjuk ezt alkalmazni, s hiába vannak készségeink, ha nem rendelkezünk a sikeres 

használatukhoz szükséges tényszerő tudással. A tacit tudás egyéni szinten a tudás és 

alkotóképesség, a szervezeti tacit tudás része pedig pl. a szervezeti kultúra (Quinn et al., 

1996). A tacit tudás rejtett, nem tagolt, gazdag és összetett, nem dokumentált, használat 

közben nehezen figyelhetı meg, racionálisan alig tanulható. Nehéz szavakba önteni, ritkán 

kommunikálják egymás között. Az explicit tudás a tárgyiasulásban ragadható meg 

szabadalmak, márkák, szerzıi jogok, adatbázisok révén.  

Polányi (1992) a tudást továbbá személyesnek és individuálisnak tekinti. Személyes, 

amennyiben szociális kontextusban jön létre, és individuális, amennyiben az egyén birtokolja. 

Az explicit és tacit, valamint a személyes és individuális tudás megkülönböztetése az 

intellektuális tıkeelemek mérése és menedzselése tekintetésben is kiemelt jelentıségő, hiszen 

az intellektuális tıke menedzselésének egyik célja, hogy a humán tıkét strukturális tıkévé, 

azt pedig kapcsolati tıkévé alakítsa, így hozzájárulhat az egyes intellektuális tıkeelemek 

közötti szinergikus hatások megértéséhez.  
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II.1.c Összefoglalás 

Dolgozatomban az intellektuális tıke fogalma alatt a nem tárgyiasult tıkeelemek olyan 

kombinációját értem, amely felett a vállalat rendelkezik, és amelynek eredményes és hatékony 

menedzselése a vállalat számára a fenntartható versenyelıny forrása lehet. Minden olyan 

intellektuális tıkeelem ebbe a kategóriába tartozik, amelyek meghatározzák a vállalat 

sikerességét, de csak egy részük jelenik meg a hagyományos beszámolóban immateriális 

javak címszó alatt. Elıször is, az intellektuális tıke magában foglal olyan nem tárgyiasult 

vagyonelemeket, amelyek olyan tudást hordoznak magukban, amelyet a vállalat felhasználhat 

céljai elérésére. Másodsorban, a nem tárgyiasult vagyonelemek kombinációja, és nem 

abszolút mennyisége az, ami értéket teremt a vállalat számára. A vagyonelemek e 

kombinációja meghatározza a vállalat rendelkezésére álló intellektuális tıke minıségét 

(Chaminade és Roberts, 2003). Harmadrészt, a vállalatnak nem képezi tulajdonát valamennyi 

nem tárgyiasult tıkeelem, illetve nem képes valamennyit kontrollálni, csupán a szervezet 

rendelkezhet felettük abban a tekintetben, hogy felhasználhatja ıket céljai elérésére. Így 

például az alkalmazottak „bérbe adják” tudásukat, képességeiket a vállalatnak munkabérükért 

cserébe, de a szervezet semmiképpen nem rendelkezik tudásukat illetıen semmiféle 

tulajdonjoggal (hacsak nem kötnek szerzıdést arra az esetre, ha egy korábbi alkalmazott 

elhagyja a céget, így megakadályozva abban, hogy felhasználja a vállalatnál eltöltött évek 

alatt felhalmozott tudását). A negyedik feltételezés pedig az, hogy önmagában ezen 

intellektuális vagyonelemek létezése hatékony menedzselésük nélkül valószínőleg nem fog 

pozitív eredményeket hozni. Ez igaz a tárgyiasult vagyonelemekre is, nem azok a vállalatok 

nyújtják a legjobb teljesítményt, amelyek a legtöbb materiális vagyonelemet birtokolják, 

hanem azok, amelyek sikeresek e vagyonelemek hatékony menedzselésében.  



 30  

II.2 Az intellektuális tıke tartalmi elemei 

A szakirodalomban nincs egységes állásfoglalás a tartalmi elemek tekintetében, bár ha 

közelebbrıl megvizsgáljuk az egyes kutatók által létrehozott modelleket, számos hasonlóság, 

rokon megközelítésmód érhetı tetten (Gyökér, 2004). A gyakorlat az, hogy minden egyes 

szerzı saját modelljét és saját intellektuális tıke csoportosítását használja (például Brooking, 

1996; Edvinsson és Malone, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson 1997; Sveiby, 1998).  

Sveiby (1997) az intellektuális tıkeelemeket három részre bontja: egyéni kompetenciákra 

(pl. szakértık képzettsége, tapasztalata), a vevıi vagy ügyféltıke helyett a külsı struktúra 

megnevezést használja (pl. márkák, beszállítói és vevıkapcsolatok), a szervezeti vagy 

strukturális tıke elnevezések helyett pedig a belsı szerkezet fogalmát használja (pl. támogató 

személyzet, az utasítások és szabályok rendszere, magatartásformák, K+F, szoftverek).  

Az intellektuális tıke definiálását és a mérés lehetıségeinek kutatását illetıen a svéd 

Skandia biztosítótársaság úttörınek tekinthetı, intellektuális tıke definíciójuk az elsı 

csoportosítási törekvések egyike volt: az intellektuális tıke a tudás, az alkalmazott 

tapasztalatok, a szervezeti technológiák, vevıi kapcsolatok és szakmai képességek 

birtoklásának együttese (Edvinsson és Malone, 1997, p. 65.). Az Edvinsson nevéhez szorosan 

kötıdı Skandia Navigator (1994) modell szerint az intellektuális tıke két fı formában ölt 

testet: humán tıkében és strukturális tıkében, a strukturális tıke része a vevıi vagy ügyfél 

tıke és a szervezeti tıke, amely innovációs és folyamat tıkére bomlik.  

Piaci érték

Pénzügyi tıke Szellemi tıke

Strukturális tıkeHumán tıke

Szervezeti tıkeVevıi tıke

FolyamattıkeInnovációs tıke

Piaci érték

Pénzügyi tıke Szellemi tıke

Strukturális tıkeHumán tıke

Szervezeti tıkeVevıi tıke

FolyamattıkeInnovációs tıke
 

1. ábra: A Skandia intellektuális tıke értelmezése (Edvinsson, 1997; Skandia, 1994) 

A humán tıke az alkalmazottak fejében lévı tudás, képességek és készségek összessége, 

amely az egyén elidegeníthetetlen tulajdona, és így a szervezet nem rendelkezhet felette, 

ennek következtében a humán tıke egy része egyszerően kisétálhat a szervezetbıl. A humán 

tıke egyúttal azt is magában foglalja, hogy a szervezet mennyire hatékonyan képes 
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felhasználni a rendelkezésére álló humán erıforrásokat, amelyet a kreativitás és innovációs 

képesség mér.  

A strukturális tıke testesíti meg a rendelkezésre álló infrastruktúrát, amely a humán tıke 

kiteljesülését támogatja. A strukturális tıke a humán tıkével szemben a vállalat tulajdona, és 

az is marad, ha alkalmazottai elhagyják a szervezetet, így a strukturális tıkéhez sorolhatóak az 

épületek, hardverek, szoftverek, folyamatok, szabadalmak, és védjegyek, de ide tartozik a 

szervezet imázsa, információs rendszerei, adatbázisai. Mivel a strukturális tıke elemeit 

tekintve nagy változatosságot mutat, Edvinsson és Malone (1997) három további részre 

bontja: szervezeti tıkére, valamint folyamat- és innovációs tıkére. A szervezeti tıke öleli fel a 

szervezet filozófiáját, és a szervezet képességeinek kiterjesztését célzó rendszereket. A 

folyamattıke tartalmazza azokat a technikákat, eljárásokat és programokat, amelyek a 

termékek és szolgáltatások szállítását, mozgatását lehetıvé teszik és támogatják. Az 

innovációs tıke a szellemi tulajdonjogokat (pl. védjegyek, szerzıi jogok) és olyan kézzel nem 

fogható vagyonelemeket tartalmaz, amelyek mindazon adottságokat és képességeket, elméleti 

modelleket magukban foglalják, amelyek egy szervezet irányításához szükségesek. A vevıi 

vagy ügyfél tıke a vevıkapcsolatok erısségét és a vevıhőséget testesíti meg, így a vevıi 

elégedettség, az újbóli ügyletek száma, a pénzügyi jólét, és az árérzékenység a leggyakoribb 

mutatószámai. Az ügyfelekkel való kapcsolat minden más szervezeten belüli vagy kívüli 

partnerrel való kapcsolattól elkülönülten kezelendı.  

Bıgel (1998) úgy fogalmaz, hogy a szervezeti vagyon egy része védhetı, és így van ez az 

intellektuális tıke egy részével is, pl. technológiai leírások, szabadalmak, védjegyek, gyártási 

eljárások. Ám az intellektuális tıke egy másik részét nem lehet „kerítéssel védeni”, mert 

nehezen megfogható, „puha” tényezıkrıl van szó, és csak akkor ırizheti meg a szervezet, ha 

az jól érzi magát, és kedvezı talajra talál, így ide sorolhatók a vevıi és humán tıkeelemek. 

Az intellektuális tıke e három alapvetı összetevıje értelmezhetı külön-külön is, ám a 

gyakorlatban nehezen húzhatók közöttük egyértelmő határok, és nem is létezhetnek egymás 

nélkül. A tudás és a képességek nem hasznosíthatóak a struktúra nélkül, a struktúra egyes 

elemei (szokások, értékek, magatartási szabályok stb.) az emberek fejében rejtıznek, a vevıi 

tıke pedig elképzelhetetlen információrendszer nélkül, de a megszerzett információk között 

sok az olyan, amelyet soha nem írt le senki (Bıgel, 1998). Az intellektuális tıkeelemek 

közötti szinergikus hatásokra utalnak Mandják et al. (2004), az üzleti kapcsolatok értékét 

vizsgáló mélyinterjúinak eredményei. Arra a következtetésre jutottak, hogy az üzleti 
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kapcsolatok értékének egyik összetevıje gazdasági, másik része pedig társadalmi jellegő, azaz 

„üzleti” és „emberi” szempontok együtt jelentkeznek.  

Az üzleti kapcsolatok értékét vizsgálva Brooking (1996) az intellektuális tıkét alkotó 

elemeket négy nagy csoportba sorolja: piaci elemek, szellemi tulajdont alkotó elemek, 

humánközpontú elemek és infrastrukturális elemek. A piaci elemek csoport a márkákat, a 

vevıket, az elosztási csatornákat, és üzleti együttmőködéseket tartalmazzák. A szellemi 

tulajdont alkotó elemek számos szervezeti vagyonelem törvényi védettségét adják 

szabadalmak, szerzıi jogok vagy üzleti titkok formájában. A humánközpontú elemek a 

képzést, és a munkavégzéssel kapcsolatos tudást, valamint a kompetenciákat, a szervezetben 

dolgozó egyének kollektív tapasztalatát, tudását, kreativitását, problémamegoldó, 

menedzsment és vállalkozási képességét testesítik meg. Az infrastrukturális elemek azokat a 

technológiákat, módszereket és folyamatokat ölelik fel, amelyek a szervezet mőködését 

fenntartják, így a szervezeti kultúrát, a kockázat becslésére használt módszereket, információs 

technológiai rendszereket, a kommunikációs és pénzügyi rendszereket, valamint a vevıkkel 

és a piaccal kapcsolatos adatbázisokat.  

Stewart (1997) szerint az intellektuális tıke humán tıkére, strukturális tıkére és vevıi 

tıkére bomlik. A humán tıke esetében hangsúlyozza, hogy a szervezet emberi erıforrása a 

legfontosabb és legértékesebb vagyoneleme, a strukturális tıkéhez sorolja az információs 

technológiákkal, a szabadalmakkal, tervekkel, és védjegyekkel kapcsolatban megtestesülı 

tudást, és a vevıi tıke a vevık megnyerésére és megtartására vonatkozó piaci információkat 

tartalmazza.  

Roos és Roos (1997) kutatásai alapján az intellektuális tıkét a fenntartható versenyelıny 

legfontosabb forrásának tekintve 5 fı, az egyes szervezetek esetében eltérı súllyal bíró 

intellektuális tıke kategóriát különböztettek meg észak-európai kis- és középvállalkozások 

vizsgálata alapján: humán tıkét, vevıi és kapcsolati tıkét, és szervezeti tıkét, amelyet további 

két részre bontottak: üzleti folyamatok tıkére és üzleti megújulás és fejlıdés tıkére.  

Bontis (1999) az intellektuális tıkével kapcsolatos kutatásokról pillanatképet adva az 

intellektuális tıkét négy fı részre bontja: humán tıkére (az egyes alkalmazottak által birtokolt 

tudásra), strukturális tıkére (a piaci követelményeknek való megfelelés érdekében 

alkalmazott nem humán tıkeelemekre és szervezeti képességekre), szellemi tulajdonra 

(törvényileg védett vagyonelem, jogi kategória) és kapcsolati tıkére (a vevıi tıke csak egy 

eleme a szervezet kapcsolatrendszerében megjelenı tudásnak).  
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Allee (2000) alapul véve a Sveiby, Stewart, valamint Edvinsson és Malone által javasolt 

keretrendszert, felhívta a figyelmet arra, hogy a szervezet olyan nyílt rendszer, amely mind a 

helyi közösség életére hatást gyakorol, mind pedig globálisan, szervezeten kívüli 

közösségekkel is kapcsolatban áll. Ennek megfelelıen az intellektuális vagyont külsı 

kapcsolatokra, a külsı kapcsolat részeként társadalmi tıkére, kompetenciára, belsı 

struktúrára, és annak részeként vállalati identitásra, és környezeti tıkére bontja. E 

tıkeelemeken belül növekedési, megújulási, hatékonysági, hasznosítási és stabilitási 

mutatószámok mérését javasolja. Az elızı modelleket a szervezet identitásával, valamint 

egészség- és környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységéhez és eredményéhez, valamint a 

szervezet társadalmi felelısségvállalásához kapcsolódó mutatószámokkal egészítette ki.  

Sullivan (2000) az intellektuális tıkeelemeket egyedülálló vagyonelemekként 

aposztrofálja, vagyis semmilyen más szervezet nem birtokolja a képességek, készségek, tudás, 

innovációk, kodifikált tudás, szabadalmak, védjegyek, szerzıi jogok és üzleti titkok 

ugyanilyen kombinációját. Az intellektuális tıkeelemeket két részre bontja, megkülönböztet 

humán tıkét (amely az értékteremtéshez járul hozzá), és intellektuális vagyonelemeket (amely 

magában foglalja a szellemi tulajdont is, és az érték kivonásához járulnak hozzá). A 

strukturális tıkéhez olyan elemeket sorol, mint a készpénz, állótıke, és tárgyi eszközök, így 

ezeket nem tekinti az intellektuális tıke részének.  

Az „Immateriális Értékek a Számvitelben” elnevezéső munkacsoport hét kategóriára 

bontja az immateriális vagyonelemeket: innovációs tıkére, humán tıkére, vevıi tıkére, 

beszállítói tıkére, befektetıi tıkére, folyamattıkére, és elhelyezkedési tıkére (Arbeitskreis 

IWR, 2001 idézi Harangozó, 2007). E kategorizálásban az innovációs, humán, a vevıi és a 

folyamattıke tartalmilag megegyezik Edvinsson (1997) osztályozásával, a szállítói tıke a 

beszerzési oldalon kialakított kapcsolatokat, a befektetıi tıke a vállalat pénzügyi helyzetét, az 

elhelyezkedési tıke pedig a vállalat területi elhelyezkedését és az ahhoz kapcsolódó 

jellemzıket takarja15.  

 

                                                 

15 Marketing szempontból Guilding és Pike (1990) a nem tárgyiasult vagyonelemek négy fı kategóriáját 
különbözteti meg a versenyelıny kialakulásához vezetı tényezıkre építve: (1) értékteremtık (marketing- és 
reklámtevékenység, termékfejlesztés, és más támogató marketingtevékenység); (2) marketing eszközök 
(védjegyek, márkák, belépési korlátok, információs rendszerek); (3) az érték megnyilvánulásai (imázs, hírnév, 
többletár); valamint (4) a marketing eszközök szintézise: a versenyelıny. 
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Pénzügyi szempontból Mortensen et al. (1997) a nem tárgyiasult vagyonelemek 

ötcsoportos felosztását javasolja: (1) innovációs tıke (K+F); (2) strukturális tıke 

(intellektuális tıke, tudáselemek, szervezeti koherencia és rugalmasság, munkaerı képességei 

és hősége); (3) hatályos szerzıdések (engedélyek, használati jogok, karbantartás, 

kockázatcsökkentı pénzügyi eszközök, derivatívák stb.); (4) piaci tıke (márkanevek, 

védjegyek, sajtótermékek); (5) goodwill.  

Luthy (1998) nemzetközi szakirodalmat érintı vizsgálatai alapján, az elızıekhez 

hasonlóan három alapvetı csoportra bontja az intellektuális tıkeelemeket, így a humán tıke, a 

strukturális (vagy gyakran szervezeti) tıke és a kapcsolati (vagy ügyfél-) tıke összessége adja 

egy szervezet intellektuális tıkéjének a nagyságát. A szakirodalom számos egyéb felosztást, 

elnevezést ismer az intellektuális tıke-összetevıkkel kapcsolatban, de ezen osztályozási 

rendszerek a különbözıségeik ellenére sok hasonlóságot mutatnak, és többé-kevésbé 

megfeleltethetık a fent említett három összetevıcsoportnak. Így annak ellenére, hogy a 

különbözı szakemberek által megadott definíciók és fogalmak nem teljesen egyeznek meg, a 

szakirodalomban úgy tőnik, hogy kezd egyetértés kialakulni az intellektuális tıke tartalmi 

elemeit illetıen (Bontis, 1999). Így az intellektuális tıkeelemek a következı fıbb osztályokba 

sorolhatóak (Van der Meer-Kooistra és Ziljstra, 2001):  

(1) a szervezet alkalmazottaihoz köthetı tudás és tapasztalat (melynek egy része formalizált 

jellegő szabadalmak, szerzıi jogok, márkák formájában, egy másik része pedig tacit jellegő, 

mint pl. az egyes alkalmazottak kompetenciái);  

(2) szervezeti rendszerek és folyamatok, mint pl. belsı folyamatok, eljárások és az 

adminisztrációs rendszer, innováció és technológiai rendszerek;  

(3) a vevıkkel, beszállítókkal és stratégiai partnerekkel kiépített üzleti kapcsolatok (hírnév, 

imázs, vevıhőség, a beszállítókkal fenntartott koordinációs folyamatok).  

A humán tıke fontosságát és kitüntetett szerepét minden intellektuális tıke definíciót 

alkotó szakember hangsúlyozza. A humán tıke a szervezet alkalmazottainak know-how-jára, 

képességeire, készségeire, és tapasztalatára utal. Az alkalmazottak tacit tudása explicit tudássá 

alakítható, amelynek révén a humán tıke strukturális tıkévé alakul, és így a szervezet 

tulajdonába kerül. A humán tıke azért különösen jelentıs, mert az innováció és a stratégiai 

megújulás forrása. Mayo (2001) a humán tıkét további három részre osztja: (1) képességek és 
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potenciál16; (2) motiváció és elkötelezettség17; (3) innováció és tanulás18. Brooking (1996) a 

menedzseri képességeket és a vezetési stílust is a humán tıke alkotóelemeiként kezeli. Bacsur 

és Boda (2006) szerint a humán tıke értékének meghatározását két dolog nehezíti: (1) nem 

ismerjük kellıképpen a humán tıke természetét; (2) a számviteli mérési eljárások a materiális 

tıkeelemek számbavételére épültek ki, és nem állnak rendelkezésre olyan letisztult 

módszerek, amelyekkel az értékelés megbízhatóan elvégezhetı lenne.  

A vevıi vagy kapcsolati tıke alakulását a legegyszerőbb nyomon követni a piaci 

részesedésre, a vevımegtartásra, az elvesztett vevık arányának, és az egy vevıre jutó 

nyereség mérésével (Stewart, 1997).  

A strukturális tıke a szervezeten belül kialakított képességek összessége, amely magában 

foglalja a szabadalmakat, védjegyeket, a szervezeti eredményességet és hatékonyságot, az 

innovatív képességeket, a vevıi nyilvántartást és az adatbázisokat. Mivel lehetetlen egy 

mindent magába foglaló keretrendszert adni a strukturális tıke menedzseléséhez, a Porter-féle 

értékláncelemzés adhat segítséget a szervezeti folyamatok és tevékenységek azonosításához, 

és a szervezeti értékteremtési folyamatban való szerepük meghatározásához (Dzinkowski, 

2000). A strukturális tıke a kézzel nem fogható vagyonelemek azon része, amely a 

szervezetnél marad, miután az alkalmazottak hazamennek (Edvinsson és Malone, 1997). 

Brooking (1996) a strukturális tıkét két részre bontja: infrastrukturális tıkére és szellemi 

tulajdonra. Az infrastrukturális tıkéhez sorolja mindazokat a kézzel nem fogható 

vagyonelemeket, amelyek lehetıvé teszik a vállalat mőködését. Roos et al. (1997) az 

elıbbihez sorolja a szervezeti kultúrát is, Stewart (1997) pedig az információtechnológiát 

említi e kategóriában. Bontis (1999) a szellemi tulajdont nem sorolja egyik kategóriába sem 

azt hangsúlyozva, hogy a szellemi tulajdon jogilag védett vagyonelem, jogi definícióval 

rendelkezik (nem úgy, mint a többi intellektuális tıkeelem). 

Leliaert et al. (2003) felhívja a figyelmet arra, hogy második ránézésre azonban az egyes 

tıkeelemeket nem lehet ilyen határozottan egy-egy adott kategóriába besorolni. Példaként a 

vállalati márkát említi, amely a vállalathoz tartozik, így a strukturális tıke kategóriájába 

sorolhatnánk, de ugyanakkor az értéke alapvetıen attól függ, hogy a vállalat vevıi hogyan 

észlelik e márkát, így ennek értékéért, sikeréért alapvetıen a potenciális vevık és a 

                                                 

16 Pl. képzettség szintje, szakmai készségek, tapasztalat, attitőd, személyes kapcsolati háló, és a jelenlegi 
alkalmazottak szervezeten belüli kibontakozási lehetıségei (Mayo, 2001). 
17 Az alkalmazottak egyéni céljainak a szervezeti érdekekkel, célokkal való összhangba állítása (Mayo, 2001). 
18 Az alkalmazottak változásra való hajlamának mértéke (Mayo, 2001). 
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versenytársak a „felelısek”. Az egyes tıkeelemek közötti átfedéseket és szinergikus hatásokat 

támasztja alá a Nemzeti és Európai Minıségi Díj alapjául szolgáló EFQM modell is. Chikán 

(2003) azt emeli ki, hogy a vállalkozások alapvetı jellemzıje, hogy az erıforrások 

kombinációjára építve hoznak létre vevıi és ezen keresztül tulajdonosi többletértéket, és ez 

utóbbi éppen abból ered, hogy az erıforrásokat úgy alakítják át, hogy közben szinergikus 

hatások érvényesülnek.  

A fa-típusú felosztások elvét feladva Stewart (1997) jelentette ki, hogy a humán, a 

strukturális és a vevıi tıke átfedi egymást. Leliaert et al. (2003) arra kívánják felhívni a 

figyelmet, hogy az intellektuális tıke menedzselése valójában arról szól, hogy a szervezet 

egyes intellektuális tıkeelemei éppen melyik tıkekategóriában vannak, és milyen 

tevékenységekre van szükség ahhoz, hogy a szervezet a humán és vevıi tıkét strukturális 

tıkévé konvertálja.  

Az egyes intellektuális tıke-összetevık átfedésének elvét követve Andriessen és az 

Areopa tanácsadó szervezet alakította ki az ún. 4-Leaf Model-t (Areopa, 2005). Abból 

indulnak ki, hogy az említett fa-típusú felosztások helyett (amelyek szeparáltan kezelik a 

humán, a strukturális és a vevıi tıkét) „a humán tıke, a strukturális és a vevıi tıke együtt 

mőködnek” (Stewart, 1997), vagyis átlapolódnak. Erre jó példák a vállalati márkák, amelyek 

részben a strukturális, részben pedig a vevıi tıke részét képezik. Az Areopa nevéhez főzıdı 

4-Leaf Model az intellektuális tıkét négy összetevıre bontja, és ezek metszetében 15 egymást 

átfedı területet azonosít. E négy összetevı a humán, a vevıi, a strukturális tıke, valamint a 

stratégiai szövetségekhez és partnerkapcsolatokhoz kötıdı tıke. Az utóbbi tıke-összetevı 

azonosítása arra a felismerésre épít, hogy a partnekapcsolatok, szövetségek és hálózatok az 

üzleti sikerességet egyre nagyobb mértékben befolyásoló tényezık. A szövetségekben és 

hálózatokban rejlı tıke alapvetıen behatárolja a vállalatok azon képességét, hogy nyomást 

gyakoroljanak a piacaikra. A felismerés másik része, hogy a strukturális tıke kivételével az 

intellektuális tıke-összetevık osztott tıkék (Stewart, 1997), vagyis a humán tıkét a szervezet 

megosztja annak tulajdonosaival, így ha egy alkalmazott elhagyja a szervezetet, akkor a 

szervezet számára elvész a képessége, a szakértelme, hírneve és a benne rejlı potenciál. 

Ugyanez a „szabály” érvényes a vevıi tıkére és a stratégiai szövetségek tıkére is. Bár sem a 

humán tıke, sem a vevıi és szövetségesi tıke nem vész el teljesen, hiszen mert azok egy 

része strukturális tıkévé alakul. A modell következtetése, hogy az intellektuális tıke-

összetevık a szomszédos tıke-összetevıkbe alakulhatnak át, így különösen fontos az 

intellektuális tıke menedzselése szempontjából, hogy az egyes intellektuális tıkeelemek hol 
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helyezkednek el, és milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az elvesztés kockázatával 

fenyegetı (humán, vevıi és stratégiai szövetségesi) tıkeelemeket a vállalat strukturális tıkévé 

konvertálja. A négy tıkeösszetevı átlapolódásaként keletkezı 15 terület (amelyeket az alábbi 

ábra is jól illusztrál) három nagy csoportba sorolható: strukturális tıkévé alakított tıke, nem 

strukturált belsı és külsı intellektuális tıke (Leliaert et al., 2003; Andriessen, 2001; 

Andriessen és Tissen, 2000).  

 

2. ábra: Az AREOPA 4-Leaf modellje (Forrás: AREOPA) 

Az 1. Táblázat a legismertebb intellektuális tıkeelem klasszifikációkat kívánja 

összefoglalni.  
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1. Táblázat: Az intellektuális tıke mérésének úttörıi által használt klasszifikációk összehasonlítása 

Brooking (1996) Sveiby (1997) Stewart (1997) Roos, Roos, 
Edvinsson (1997) 

Edvinsson, 
Malone (1997) 

Bontis et al. (2000) Allee (2000) Dannish Ministry 
of Science, 

Technology and 
Innovation – The 
New Guideline 

(2003) 
Humánközpontú 
elemek 
Képességek, 
adottságok, 
tapasztalat, 
problémamegoldó 
képesség, vezetési 
stílus, a munkaerı 
összevont tudása 

Humán tıke 
Alkalmazotti 
know-how, képzés 
és végzettség, a 
munkavégzéshez 
kapcsolódó tudás 
és kompetenciák, 
vállalkozói 
szellem 

Humán tıke 
A szervezetben 
dolgozó 
alkalmazottak a 
szervezet 
legfontosabb 
eszközei 

Humán tıke 
Kompetenciák, 
attitőd, szellemi 
agilitás 

Humán tıke 
Kompetencia 
mátrix, 
Szakemberek 
száma, 
összlétszám, 
ideiglenes 
alkalmazottak 
száma 

Humán tıke 
Az egyes 
alkalmazottak által 
birtokolt tudás 
egyéni szintje 

Humán tıke 
Kompetenciák, 
egyéni képességek, 
tudás, készségek, 
tapasztalat, 
problémamegoldó 
képesség 

Alkalmazottak 
Az alkalmazottak 
képességei, 
kompetenciái, 
tapasztalata, 
képzés, motiváció, 
elkötelezettség 

Infrastrukturális 
elemek 
Technológiák, 
folyamatok, 
eljárások, 
gyakorlatok, 
szervezeti 
struktúra, belsı 
információs 
hálózat, 
menedzsment 
módszerek 

Belsı szerkezet 
Menedzsment 
filozófia, 
szervezeti kultúra, 
menedzsment 
folyamatok, 
információs 
rendszer, és 
információs 
hálózatok, 
pénzügyi 
vonatkozások, 
szellemi tulajdon 

Strukturális tıke 
Az információs 
technológiákkal 
kapcsolatosan 
összegzıdı tudás 

Szervezeti tıke 
Valamennyi 
szervezeti és 
információs 
folyamat, szellemi 
tulajdon, kulturális 
elemek 

Folyamat tıke 
A 
számlakibocsátás 
átlagos ideje, a 
havi jelentések 
átlagos 
teljesítménye 

Strukturális tıke 
A piac által 
támasztott 
követelmények 
teljesítéséhez 
szükséges szervezeti 
képességek és nem 
humán jellegő 
eszközök 

Szervezeti identitás 
A vízió értékei, 
célok, erkölcsi 
beállítottság, 
vezetés, értékek 

Folyamatok 
A stabil 
folyamatokban, 
eljárásokban, 
innovációs 
folyamatokban, 
minıségügyi 
eljárásokban 
megtestesülı 
tudás, 
menedzsment és 
ellenırzési 
folyamatok, az 
információkezelés 
mechanizmusai 
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Brooking (1996) Sveiby (1997) Stewart (1997) Roos, Roos, 
Edvinsson (1997) 

Edvinsson, 
Malone (1997) 

Bontis et al. (2000) Allee (2000) The New 
Guideline (2003) 

Piaci elemek 
Márkák, vevık, 
vevıhőség, 
disztribúciós 
csatornák, 
stakeholder-ekkel 
fenntartott 
kapcsolatok, 
hálózatok, 
társadalmi 
felelısségvállalás, 
környezetvédelem 

Külsı szerkezet 
Márkák, vevık, 
vevıhőség, a 
vállalat neve, 
elosztási 
csatornák, üzleti 
együttmőködések, 
engedélyezési 
megállapodások, 
kedvezı 
szerzıdések, 
franchising 
megállapodások 

Vevıi tıke 
A vevık 
megszerzéséhez és 
megtartásához 
kapcsolódó piaci 
információk 
 

Kapcsolati tıke 
A belsı és külsı 
érdekelt felekkel 
fenntartott 
kapcsolatok 

Vevıi tıke 
Kulcsvevık 
aránya, az 
eladások alakulása 

Kapcsolati tıke 
A szervezeti 
kapcsolatrendszerben 
megtestesülı 
tudásnak csak egy 
része a vevıi tıke  

Külsı kapcsolatok 
A vevıkkel, 
stratégiai 
partnerekkel, 
beszállítókkal, 
befektetıkkel 
fenntartott üzleti 
kapcsolatok, a 
tágabb értelemben 
vett társadalommal 
fenntartott 
minıségi 
kapcsolatok, az 
erıforrásokhoz 
való viszonyulás, 
és a környezet 
védelméhez és a 
fenntarthatósághoz 
való hozzájárulás 

Vevık 
Vevımix, a 
vevıkkel és 
ügyfelekkel 
fenntartott 
kapcsolatok, 
elégedettségük, 
hőségük, a 
vállalatról alkotott 
képük, a 
felhasználók és 
vevık igényeinek 
megismerési 
képessége, a 
folyamatok és 
termékek 
fejlesztése során a 
vevıkkel és 
felhasználókkal 
való 
együttmőködés 
mértéke 

Szellemi tulajdon 
Szabadalmak, 
védjegyek, szerzıi 
jog, levédett 
designok, bizalmas 
információk 
törvényi védelme 

 Minden 
szabadalom, terv 
és védjegy 

Megújulási és 
fejlıdési tıke 
Új szabadalmak, 
képzési, fejlesztési 
erıfeszítések 

Innovációs tıke 
Az innovációs 
erıfeszítések 
jelenlegi területei, 
e területeken 
mozgósítható 
munkaerı 

Szellemi tulajdon 
Az intellektuális 
tıkével ellentétben a 
szellemi tulajdon 
védett és jogi 
definíciója létezik 

Belsı struktúra 
Azok a rendszerek 
és folyamatok, 
amelyek a 
versenyképesség 
növelésének 
eszközei, mint az 
IT, adatbázisok, 
dokumentumok, 
szellemi tulajdon 

Technológiák 
A másik három 
tudáscsoport 
technológiai 
támogatása, 
információs 
rendszerek,  
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II.3 Az intellektuális tıke mérésének motivációi 

Andriessen (2004a) az intellektuális tıke kutatása terén a legbefolyásosabb szerzık 

munkáit alapul véve az intellektuális tıke mérésének három célját fogalmazza meg: (1) a 

szervezet belsı menedzsmentjének javítása; (2) a külsı beszámolók fejlesztése; (3) az 

intellektuális tıkeelemeket érintı tranzakciós és törvényi célok19. Mindezeket a célokat 

kiegészíti azzal, hogy csak az menedzselhetı, ami mérhetı, így a további kutatások alapja a 

mérési motivációkra épülı keretrendszerek kialakítása és a meglévık fejlesztése lehet.  

Turner és Jackson-Cox (2002, idézi Juhász, 2004a) a szellemi tıke mérésének három 

célját azonosítják: (1) az emberekbe fektetett tıke menedzselésének javítása, (2) a növekvı és 

csökkenı szellemi tıkéjő cégek azonosítása, valamint (3) a vállalat szellemi befektetésein 

elért hosszú távú megtérülés mérése.  

Marr et al. (2003) 700, az intellektuális tıke mérésével foglalkozó publikációt 

tanulmányozva arra kereste a választ, hogy a szervezetek milyen céloktól vezérelve kívánják 

mérni intellektuális tıkéjüket. Az elérhetı szakirodalmakat áttanulmányozva öt fı okra 

vezették vissza az intellektuális tıkével kapcsolatos méréseket: (1) stratégiaalkotás 

támogatása, (2) a stratégia megvalósulásának értékelése, (3) diverzifikációs és növekedési 

döntések támogatása, (4) a bérezési rendszer megalapozása, (5) mérıszámok kommunikálása 

a külsı érdekeltek felé.  

Roos (2003) három elınyt ragad ki a magánszektorban dolgozó szervezetek számára: (1) a 

szervezet értékteremtési potenciáljában zajló változások nyomon követésének a képessége 

(így a korábbi beavatkozás lehetısége és alacsonyabb elszalasztott lehetıség költség), (2) 

azon elemek azonosítása, amelyek a legnagyobb értékteremtı potenciállal rendelkeznek 

határértelemben (így a jobb erıforrás-elosztás lehetıségeinek megteremtése), (3) a fejlesztési 

költségek más értékdimenziókban való kifejezési lehetısége.  

Van der Meer-Kooistra és Ziljstra (2001) által végzett felmérés szerint az intellektuális 

tıke mérése támogatja a szervezet hosszú távú stratégiáját, de nincs széles körben ismert 

empirikus bizonyíték. Néhány empirikus bizonyíték azonban létezik arra vonatkozóan, hogy 

magasabb volt a tıkeköltség azoknál a szervezeteknél, amelyek több, feltáratlan intellektuális 

                                                 

19 Ez utóbbi célcsoporthoz sorolja a következı célokat: szellemi tulajdonjogok vétele, eladása, használathoz 
kapcsolódó engedélyezések; bizonyos pénzügyi intézmények igénylik az intellektuális vagyonelemek független 
értékelését; adózási kérdések; csıdeljárási és átszervezési kérdések (Andriessen, 2004a).  
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tıkét érintı befektetéssel rendelkeznek (Boone és Raman, 2000). April et al. (2003) szintén 

empirikus bizonyítékkal szolgál az alacsonyabb tıkeköltségre vonatkozóan.  

II.3.a Az intellektuális tıke mérésének szervezeten belüli motivációi 

Az elsı csoportot a belsı, szervezeten belüli döntéseket támogató célok adják, vagyis az 

intellektuális tıkét mérı szervezetek jó úton járnak, ha hatékonyabban kívánják menedzselni 

erıforrásaikat, és így csökkenteni kívánják költségeiket. Az intellektuális tıke belsı mérési 

céljainak mottója, hogy ami mérhetı, az menedzselhetı, illetve amit menedzselni kívánunk, 

azt mérni kell (Roos et al., 1997). Stewart (2001) azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a 

mérés se nem szükséges, se nem elégséges követelmény20. Bontis (2001) azt hangsúlyozza, 

hogy az intellektuális tıke mérése, mint a stratégiai menedzsment kritikus eszköze, sokkal 

több hasznot hoz, ha belsı menedzsment eszközként alkalmazzák, és nem a részvényesek és 

befektetık tájékoztatását célzó kommunikációs eszköz, így az intellektuális tıke szervezeten 

kívüli feleknek való bemutatását önkéntes alapon kellene biztosítani. 

Több gyakorlati felmérés igazolja azt, hogy a menedzsment hisz abban, hogy az 

intellektuális tıke figyelmen kívül hagyása csak rész-optimumnak tekinthetı üzleti döntéseket 

fog eredményezni, de ugyanakkor önmagában nem biztosítja az egyes rész-optimumok 

közötti kapcsolatokat (Daroch és McNaughton, 2003; Caddy, 2000; Van der Meer-Kooistra és 

Ziljstra, 2001). Kaplan és Norton (1992b) a problémák egy másik okát azonosítják, 

nevezetesen, hogy a szervezet teljesítményét jellemzı pénzügyi mutatószámok mellett olyan 

mőködést jellemzı mutatószámok kialakítására van szükség, amelyek a vállalati 

tevékenységek eredményeirıl és a jövıbeli pénzügyi teljesítmény mozgatóiról egy 

kiegyensúlyozottabb képet adnak, vagyis a jövıbeli sikerek megalapozását biztosító 

létfontosságú forrásokat keresik.  

A Dán Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztérium The New Guideline címen 

végzett, 30 dán vállalatot érintı felmérése a következı belsı mérési célokat fogalmazta meg a 

felmérés eredményeként (Mouritsen et al., 2003): (1) a stratégiai támogatása; (2) naprakész 

tudás és a tudásmegosztás létrehozása; (3) a tudásmenedzsment szisztematikus 

                                                 

20 Az állítást cáfolja abban a tekintetben, hogy a szervezetek menedzselik pl. alkalmazottaikat, stratégiájukat, 
amelyek lényegüket tekintve mérhetetlenek (Stewart, 2001). 
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implementálása; (4) irányítást megalapozó mutatószámok azonosítása; (5) a kompetenciák 

nyilvántartásba vétele és menedzselése; (6) valamint az innováció megalapozása21.  

Az intellektuális tıke belsı megjelenítésének legfıbb elınyei (Sullivan, 1998; Lev, 1998; 

Upton, 1998; Wallman, 1998; Dutch Ministry of Economic Affairs, 1998): (1) megteremti a 

szervezeti intellektuális tıke menedzselésének alapjait; (2) megbecsülhetı a szervezet 

intellektuális tıke hasznosításának eredményessége; (3) információt ad az intellektuális tıke 

jelenlegi és jövıbeli cash flow-it illetıen; (4) az intellektuális erıforrásokat a stratégiához 

igazítja; (5) az intellektuális tıke egyes kategóriái közötti kapcsolatokat feltárja; (6) az 

igazgatóság részére az intellektuális vagyonelemeket mérhetı formába önti. Legfıbb 

hátrányai: (1) az új szabályok, a bürokrácia és az információgyőjtés növeli a költségeket; (2) 

növeli a kockázatot azáltal, hogy az alkalmazottak számára olyan lehetıségeket tár fel, 

amelyek idejében nem válthatóak valóra; (3) növeli az audit komplexitását22.  

Johanson et al. (2001), Roberts és Chaminade (2003), valamint Tayles et al. (2002) az 

intellektuális tıke beszámolók készítését az erıforrások belsı menedzselése céljából tartják 

fontosnak.  

Andriessen (2004b) összegzése szerint az intellektuális tıke mérésének belsı céljai: (1) 

ami mérhetı, az menedzselhetı; (2) a nem tárgyiasult erıforrások menedzselésének 

támogatása; (3) erıforrás-alapú stratégiák megalapozása, (4) tevékenységek hatásainak 

nyomon követése; (5) az üzleti stratégia konkrét akciókká való alakítása; (6) az akciók 

hatásainak súlyozása; (7) az átfogó üzleti tevékenység menedzsmentjének támogatása.  

II.3.b Az intellektuális tıke mérésének szervezeten kívüli motivációi 

Az intellektuális tıke mérésének másik nagy motivációja külsı célokhoz kapcsolódik, 

vagyis az intellektuális tıkéjüket mérı szervezetek igazolható információkat szolgáltathatnak 

a szervezet jövıben várható növekedési lehetıségeirıl azon meglévı és potenciális 

befektetık-hitelezık számára, akik a szervezet értékeléséhez szükséges információs 

inputokban érdekeltek. Kevés empirikus bizonyíték támasztja alá a szervezetek 

                                                 

21 A dán felmérés azt is alátámasztotta, hogy az intellektuális tıke mérésének legfıbb belsı motivációja a 
menedzsment stratégiai elképzeléseinek, valamint a tudásmegosztásnak a támogatása, ugyanakkor nem találtak 
empirikus bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a mérés célja a befektetések megtérülésével kapcsolatos 
információgyőjtés lenne.  
22 E hátrányok közül Van der Meer-Kooistra és Zijlstra (2001) kutatásai az utolsó kettıt nem támasztották alá, 
ezeket az általuk vizsgált vállalatok nem találták a belsı beszámolás komoly akadályának.  
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menedzsmentjének azon szándékát, hogy külsı kényszer és szabályozás nélkül intellektuális 

tıke méréseket motiváljanak.  

A külsı beszámoló készítésének elınyei (Sullivan, 1998; Lev, 1998; Upton, 1998; 

Wallman, 1998; Dutch Ministry of Economic Affairs, 1998): (1) a tızsdepiac szempontjából 

növeli az átláthatóságot, kisebb súlyozott tıkeköltséghez, és így magasabb piaci tıkésítéshez 

vezet; (2) az érdekelt felek, köztük az alkalmazottak körében segíti a megbízhatóság és 

szavahihetıség légkörének a megteremtését; (3) a hosszú távú szemléletet támogat; (4) 

marketing eszközként használható. Hátrányai: (1) a versenytársak szempontjából 

kihasználható információk kerülnek nyilvánosságra; (2) megadja az információ 

manipulálásának lehetıségét; (3) nem igazolható, jövıre vonatkozó információk 

bemutatásával növeli a kötelezettségek kockázatát; (4) magas elvárásokat támaszt; (5) a 

menedzsment szabadságát korlátozza; (6) adózásbeli következményei vannak a mérlegben 

való megjelenítésnek; (7) növeli a költségeket az új szabályok és bürokrácia révén. 

A Dán Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztérium felmérése a következı 

külsı mérési célokat fogalmazta meg a felmérés eredményeként (Mouritsen et al., 2003): (1) 

annak kinyilvánítása, hogy a humán tıke, és a tudás a legfontosabb erıforrás; (2) a szervezet 

rugalmas, innovatív; (3) új alkalmazottak és vevık vonzása, illetve a meglévık megtartása; 

(4) a pénzügyi beszámolók kiegészítésének célja; (5) a szervezet termékei és szolgáltatásai 

megítélésének befolyásolása; (6) a versenypozíció megerısítése a versenytársakkal szemben.  

Andriessen (2004b) az intellektuális tıke külsı megjelenítési szándékában a következı 

célokat látja: (1) a szervezetek piaci és könyv szerint értéke közötti különbség magyarázása; 

(2) az érdekelt felek számára nyújtott, a szervezet valós értékét és jövıbeli teljesítményét 

bemutató információk gazdagítása; (3) az információs torzulások csökkentése; (4) a 

tıkenövelési képesség fejlesztése; (4) a szervezet reputációjának erısítése és a 

részvényárfolyamok befolyásolása.  

Roos et al. (1997) a vállalat valós értékérıl kíván pontosabb képet nyújtani az érdekelt 

felek számára. Sveiby (1997) arra kíván választ adni, hogy hogyan lehet a legteljesebben 

bemutatni a vállalatot az érdekelt feleknek annak érdekében, hogy azok a vállalat 

megbízhatóságát és menedzsmentjét megítélhessék. Edvinsson és Malone (1997) amellett 

érvel, hogy a hagyományos számviteli információk már nem adnak kielégítı képet az 

érdekelteknek a vállalat jövıbeli pénzügyi teljesítményérıl.  
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II.3.c Az intellektuális tıke mérése és a stratégia megfogalmazása 

Az intellektuális tıke mérésének egyik nagy motivációja a stratégiaalkotás folyamatának a 

támogatása. A sikeres stratégia a szervezet belsı és külsı nézıpontjainak egységes 

figyelembevételén alapszik (Roos et al., 2001). Grant (1991) a szervezetek stratégiaalkotási 

folyamatában kiindulási pontnak tekinti a szervezet rendelkezésére álló erıforrások és 

képességek felsorakoztatását, és az erıforrások között szerepelteti a pénzügyi, fizikai 

erıforrások mellett a humán erıforrást, valamint a kapcsolati és szervezeti erıforrásokat. 

Emellett Stewart (2001), Andriessen és Tissen (2000), valamint Teece (2000) is hangsúlyozza 

az intellektuális tıke stratégiai szerepét. Az erıforrás-alapú verseny mellett lándzsát törık a 

szervezeteket olyan heterogén entitásoknak tekintik, amelyek az egyedülálló erıforrásaikkal 

jellemezhetıek. E gondolatokra alapozva ezen erıforrás bázis egyre nagyobb hányadáért az 

intellektuális tıke a felelıs (Stewart, 1997; Roos et. al., 1997; Lev, 2001; Sveiby, 2001).  

Az erıforrás-alapú elemzési megközelítések térnyerésének következményeképpen a 

korábban periférikusan kezelt, belsı anyagi és szellemi erıforrások a stratégiakutatók 

figyelmének a középpontjába kerültek (Tari, 2006). Grant (1991) álláspontja szerint, ha az 

erıforrás-alapú versenyt elfogadjuk, akkor a stratégia megalkotása során központi kérdésként 

kell kezelni az intellektuális tıkét, amelyre a szervezet nemcsak, hogy hosszabb távon 

keresztül alapozhatja a megkülönböztetését, hanem a szervezet jövedelmezıségének is 

elsıdleges forrása. Ezért a szervezet szempontjából létfontosságú, hogy azonosítsa és 

fejlessze intellektuális tıkéjét ahhoz, hogy versenyelınyre tegyen szert, és növelje 

teljesítményét (Peteraf, 1993; Prahalad és Hamel, 1990, Teece et al., 1997).  

Annak ellenére, hogy a fent említett szerzık az intellektuális tıke stratégiai szerepére 

hívták fel a figyelmet, a szakirodalom nem bıvelkedik azokban az empirikus tapasztalatokon 

nyugvó eredményekben, amelyek az intellektuális tıkén alapuló stratégiaalkotást támasztanák 

alá (Marr et al., 2003). Hall (1992) 95 egyesült királyságbeli vezérigazgatót kérdezett meg 

arról, hogy az egyes kézzel nem fogható erıforrások hogyan kapcsolódnak az üzleti 

sikerekhez, és egyöntető volt az a válasz, hogy a vállalat és termék megítélése, valamint az 

alkalmazotti know-how voltak a legfontosabb immateriális mozgatórugói a szervezet 

stratégiai sikerének. Peppard és Rylander (2001) egy szoftver céget alapul véve mutatják be, 

hogy a szervezet hogyan fejlesztett ki, majd implementált sikeresen egy olyan, az 

intellektuális tıkebeli erıforrásokra alapozott proaktív növekedési stratégiát, amely a 

részvényesi érték ugrásszerő növekedéséhez vezetett. Marr et al. (2001) vizsgálatai során 
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olyan szervezeteket is dokumentált, amelyek azonosítottak a stratégiaalkotásra hatással lévı 

tudásalapú vagyonelemeket.  

II.3.d Az intellektuális tıke mérése és a stratégia értékelése 

Az intellektuális tıke mérésének másik nagy mozgatórugója, hogy olyan kulcs 

teljesítménymutatókat alakítsanak ki a szervezetek, amelyek a stratégia megvalósításának 

értékelésére szolgálnak (Marr et al., 2003). Ezzel a szándékkal összecseng az EFQM modell 

kritériumai közötti logikai kapcsolat is. Az intellektuális tıkével kapcsolatos beszámolók 

úttörıi (Edvinsson és Malone, 1997) hangoztatják, hogy az intellektuális tıkével kapcsolatos 

információk használhatatlanok lesznek, amennyiben nem egyeztetik azokat a szervezet 

stratégiájával. A téma egyre gazdagabbá váló szakirodalmának köszönhetıen a 

kiegyensúlyozott teljesítménymenedzsment rendszerek tervezése nagy figyelmet kap, 

amelyek egy része szakirodalomi elızményekkel bír (pl. Wisner és Fawcett, 1991); más 

részük tanácsadói tapasztalatokból táplálkozik (Kaplan és Norton, 1993; Vitale et al., 1994; 

Kaplan és Norton, 1996; 2000a; Kaydos, 1998); a harmadik csoport pedig viselkedés-

kutatások eredménye (Neely et al. 1996; 2000).  

Bármilyen teljesítménymenedzsment rendszer célja a pillanatnyi stratégiai irányvonalat 

alátámasztó feltételezések életre keltése és értékelése (Neely, 1998), ugyanis a stratégiai 

feltételezések igazolása vagy elvetése alapvetı hatással van a szervezetek erıforrás-

allokációjára. Ennek érdekében a teljesítménymutatók kialakítását a stratégia kellene, hogy 

vezérelje (Meyer és Gupta, 1994; Neely et al., 1996). Általános az egyetértés abban, hogy a 

mutatószámok hatással vannak a menedzseri döntésekre, az így generálódó tevékenységek 

pedig a stratégia implementálását segítik elı (Neely et al., 1996), amely pedig azt sejteti, hogy 

a teljesítménymenedzsment rendszernek értékelnie kellene a stratégiai célok felé vezetı utat 

(Bassi és Van Buren, 1999). Kaplan és Norton (2000b) több példát is mutat az okozati 

kapcsolatok megjelenítésére stratégiai térképek formájában, amelyek segítenek felfedni azon 

belsı folyamatokat, amelyek megfelelıen igazodnak a nem anyagi vagyonelemekhez és az 

értékteremtéshez (Neely et al., 2002). Norreklit (2000) úgy vélte, hogy a BSC mutatószámok 

közötti korrelációt empirikus bizonyítékokkal még nem sikerült meggyızıen alátámasztani, 

néhányan pedig a nyerhetı elınyök mértékét illetıen bizonytalanok (Malina és Selto, 2001; 

Ittner et al., 2003a). Kevés nagy nemzetközi tanulmány foglalkozik a nem pénzügyi 

mutatószámok és a pénzügyi teljesítmény közötti kapcsolat feltárásával, pozitív korrelációt 

mutatott ki Malina és Selto (2001) termelı vállalatok elosztási csatornáit, Ittner és Lacker 

(2003) pénzügyi szolgáltatókat vizsgálva. Stivers et al. (1998) kutatásai mutatják, hogy bár a 
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vezérigazgatók 63%-a vélte úgy, hogy a nem tárgyiasult vagyonelemek mérése fontos, 

mindössze 10%-uk használta az eredményeket a stratégiai irányvonalak értékelése céljából.  

II.3.e Az intellektuális tıke mérése és a növekedési és diverzifikációs döntések 
megalapozása 

Az intellektuális tıke mérésének okai között a harmadik nagy csoportot a stratégia 

fejlesztésének, a diverzifikációnak és a terjeszkedésnek a kérdése adja (Marr et al., 2003). 

Annak tudatában, hogy azok az erıforrások járulnak hozzá a tartós versenyelıny 

kialakításához, amelyek értékesek, ritkák, drágán másolhatóak, és a szervezet hasznosít 

(Barney, 1991; 1996; Hall, 1992; Hamel és Prahalad, 1994), így ha a vállalatok valamely 

kézzelfogható vagy kézzel nem fogható vagyonelem híján vannak, akkor megszerzésük más 

vállalatokon keresztül történhet meg számtalan szervezetközi kapcsolaton, így pl. stratégiai 

szövetségek, vegyes vállalkozás, fúzió vagy akvizíció útján. Gupta és Roos (2001) 

megközelítése szerint a vállalati fúziók és akvizíciók olyan események, amikor a szervezet 

erıforrás portfoliója jelentısen megváltozik. A diverzifikáció célja pedig, hogy a szervezet 

olyan új erıforrásokra tegyen szert, és olyan új kompetenciákat építsen fel, amelyek 

viszonzásképpen a szervezet magképességeit erısítik (Szulanski, 1996). Gupta és Roos 

(2001) kutatásai szerint a vállalati átalakulások fı mozgatórugói egyre inkább az immateriális 

vagyonelemek, ezt támasztják alá Lev (2001) kutatásai is, amelyek szerint a K+F-fel és más 

immateriális vagyonelemmel kapcsolatba hozható hálózati gazdaságoknak és 

együttmőködéseknek kitüntetett szerepe van az akvizíciók, a diverzifikációk és a szövetségek 

kialakulása során. Egy-egy akvizíció során a felvásárló vállalatnak képesnek kell lennie saját 

immateriális vagyonelemei és a megszerzett immateriális vagyonelemek egyesítésére 

(Sullivan és Sullivan, 2000), ami a két szervezet immateriális vagyonelemei természetének és 

forrásainak megértését, és annak vizsgálatát jelenti, hogy hogyan egyesíthetık, és hogyan 

lehet azokat befolyásolni annak érdekében, hogy a felvásárló vállalat versenypozícióját 

erısítse. Az, hogy az akvizíció során megszerzett intellektuális tıkét a szervezet szolgálatába 

állítsák, feltételezi azt a képességet, hogy a szervezet a saját intellektuális vagyonelemeit 

azonosítani és mérni tudja, és ugyanez igaz a felvásárolni kívánt vállalat hasonló 

vagyonelemeire is (Nonaka, 1990). Gupta és Roos (2001) részletes képet ad az akvizíciók és 

felvásárlások során a két szervezet intellektuális vagyonának egyesítésébıl származó 

szinergikus hatások feltérképezéséhez. Peña (2002) mindezt kiegészíti az így létrejövı új 

vállalkozások fennmaradását és növekedését meghatározó intellektuális tıkeelemek 

azonosításával.  
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A szakirodalom egyre gazdagabbá válása ellenére e téren is kevés az empirikus 

bizonyíték. Singh és Zollo (1998) azt találta, hogy az akvizíciót megelızı állapothoz tartozó 

tacit tudás jelentısen befolyásolta az akvizíciót követı teljesítményt. Simonin (1999) 

kutatásai azt mutatják, hogy a múltbeli tapasztalatok alapvetıen meghatározzák a know-how-

k egyesülésének formáit, amely hozzájárul az így kialakuló szervezetközi kapcsolatokból 

származó elınyök kihasználásához. Gupta és Roos (2001) esettanulmányában bemutatja, 

hogy az intellektuális tıke mérésének a képessége hogyan járulhat hozzá a szervezetek 

fúziójához és az akvizíciós stratégia kialakításához, ehhez pedig a megszerzett intellektuális 

tıkét illetıen olyan feltételeket szabnak, mint rugalmasság, a stratégia szempontjából való 

kritikusság, hozzáférhetıség, és világos kapacitáskorlátok definiálása. Morck és Yeung (2003, 

idézi Marr et al., 2003) 1970-es és 1980-as évekbeli adatokat felhasználva vizsgálta a 

szinergiának köszönhetı, valamint a szervezeten belüli tıke allokációjából származó 

elınyöket, illetve a magasabban diverzifikált szervezetek esetében a nagyobb méretbıl fakadó 

ügynökproblémákat. Olyan empirikus bizonyítékokkal álltak elı, amelyek azt mutatják, hogy 

az iparági határokon átnyúló (és nem földrajzi jellegő) diverzifikáció értéket ad a K+F-hez 

vagy a marketinghez kapcsolódó információ alapú intellektuális tıkeelemekhez, hiányuk 

pedig értékcsökkenéshez vezet. A stratégiai erıforrások, és köztük az intellektuális 

vagyonelemek sikeres egyesítésének egyik fontos forrása az összeolvadó szervezetek 

kultúrájának „összecsiszolása” (Veiga et al., 2000). 

II.3.f Az intellektuális tıke mérése és teljesítményértékelés 

Eccles (1991) amellett érvel, hogy az üzleti teljesítmény legfontosabb indikátorait nem 

találhatjuk meg kizárólagosan a pénzügyi adatok, és az azokból elıállított mutatószámok 

között. A döntıen az utóbbi két évtizedben létrejött teljesítménymérési keretrendszerek célja a 

pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámok integrálásának szándéka volt (Kaplan és Norton, 

1992a). Kaplan és Norton (2001) a scorecard rendszerek javadalmazási céllal való növekvı 

mértékő felhasználásáról számolnak be. Wimmer (2000) a teljesítménymérés négy 

legfontosabb területét emeli ki: (1) számviteli információk relevánsabbá tétele; (2) a pénzügyi 

mutatók mellett az operatív mőködéshez kapcsolódó mutatók definiálása; (3) a pénzügyi és a 

mőködési teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata; (4) átfogó, több szempontú stratégiai 

teljesítménymérési rendszerek, keretek kialakítása.  

A pusztán pénzügyi és számviteli mutatókat alkalmazó hagyományos beszámolási 

rendszerek esetében a mőködés irányítása a költségvetési elvektıl való eltérésen alapul, a 

jutalmazási rendszer elsısorban a pénzügyi teljesítményhez kapcsolódik (Johnson és Kaplan, 
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1987; Bushman et al., 1995). A menedzseri kompenzációs rendszerben a pénzügyi 

mutatószámok mellett a nem pénzügyi teljesítményhez kapcsolódó ösztönzık integrálása a 

szervezeti teljesítmény nagyobb növekedéséhez vezethet, mint a pusztán pénzügyi mutatókra 

épülı javadalmazási rendszer, és ez annak köszönhetı, hogy e pénzügyi és nem pénzügyi 

mutatószámok kombinált alkalmazása a menedzseri tevékenységet sokkal inkább a befektetıi 

célok szolgálatába állíthatja (Banker és Datar, 1989). A menedzserek teljesítményének 

pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokon alapuló megítélése az ösztönzık és a vállalat 

stratégiai céljai közötti összhang megteremtését célozza (Kaplan és Norton, 1996). Said et al. 

(2003) kutatásai a nem pénzügyi jellegő teljesítménymutatók vezetıi javadalmazási 

rendszerekbe való integrálására irányulnak, és az eredmények azt mutatják, hogy a pénzügyi 

és nem pénzügyi mutatószámok együttes alkalmazása javítja a hosszú távú eszközmegtérülési 

mutatókat. Így a pénzügyi mutatószámokat ki kell egészíteni olyan nem pénzügyi 

mutatószámokkal, amelyek az alkalmazottak teljesítményét és tevékenységét illetıen 

pontosabb információkkal szolgálnak (Ittner és Larcker, 2002). Gyökér és Finna (2007) a 

teljesítménymenedzsment egyensúlyi dimenzióinak mércéi között kvantitatív és kvalitatív, 

valamint pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokat vázol fel. 

Bushman et al. (1996), valamint Ittner et al. (1997) foglalkoznak a pénzügyi és nem 

pénzügyi mutatószámok súlyozásával. Ittner et al. (2003b) scorecard alapú kompenzációs 

tervek tapasztalatairól számolnak be, és a pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámok súlyát 

vizsgálják a jutalomszámítások során.   

A nem pénzügyi jellegő mutatószámok, így a termékminıség, a vevıi elégedettség, vagy a 

piaci részesedés, mint mutatószámok egyre kiterjedtebb alkalmazását támasztja alá az a tény, 

hogy több kutatás is empirikus bizonyítékokkal támasztja alá feltételezéseit. A hazai 

tapasztalatok is ezt mutatják (Wimmer, 2000, 2004, Dankó és Kiss, 2006). A tanulmányok a 

Chrysler, illetve a Ford esetében is arról számolnak be, hogy a szervezeti szint kompenzációs 

csomagjának, jutalmának kialakítása olyan nem pénzügyi mutatószámokat is magában foglal, 

mint pl. a termékminıség alakulása, vagy a vevıi elégedettséggel kapcsolatos célok 

teljesülése (idézi Marr et al., 2003). Banker et al. (2000) kutatásai azt mutatják, hogy a 

kompenzációs rendszerekben alkalmazott nem pénzügyi mutatószámok a pénzügyi 

teljesítmény mérésének legfontosabb indikátorai. A nem pénzügyi jellegő 

teljesítménymutatók alkalmazásának másik fı indoka, hogy a javadalmazási rendszerekben a 

menedzseri erıfeszítéseket és tevékenységeket illetıen magasabb szintő információkat 

szolgáltatnak. Ittner et al. (1997) 317 vállalat példáján tanulmányozta e jelenséget az egyes 
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vállalatok stratégiája és az ösztönzési rendszerükben alkalmazott teljesítménymutatók közötti 

kapcsolatokat elemezve. Ittner és Larcker (2002) arra a következtetésre jutott, hogy azok a 

vállalatok, amelyek innováció- vagy minıségorientált stratégiát folytatnak, hajlamosabbak 

arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek nem pénzügyi jellegő mutatószámok 

alkalmazásának ösztönzési rendszerükben. Ezzel szemben azonban Feltham és Xie (1994, 

idézi Ittner et al., 2003) kutatásai azt jelzik, hogy a nem pénzügyi mutatószámok önmagukban 

nem a legalkalmasabbak az alkalmazottak motiválására. Schiff és Hoffman (1996) kutatásai 

ugyanakkor azt az érdekes eredményt hozták, hogy egy-egy üzleti egység vezetıje az üzleti 

egység teljesítményének értékelésekor elsısorban pénzügyi mutatószámokból indul ki, az 

üzleti egység alkalmazottai viszont nem pénzügyi információkat vesznek alapul a menedzser 

értékelésekor.  

II.4 Az intellektuális tıke mérése és a külsı érdekelt felek tájékoztatása 

Az intellektuális tıke mérésének egyik jól körülhatárolható motivációja a szervezeten 

kívüli érdekelt felek tájékoztatása, a hagyományos beszámolókban megjelenı információk 

kiegészítése (Neely, 1998). Az intellektuális tıke mérésével kapcsolatos vita korántsem zárult 

le, és annak ellenére, hogy nem valószínő, hogy a közeljövıben az intellektuális tıkével 

kapcsolatos mutatószámok a hagyományos pénzügyi beszámolók részét fogják képezni, egyre 

nagyobb a nyomás a vállalatokon, hogy valamilyen módon számba vegyék, feltárják, és 

bemutassák intellektuális vagyonelemeiket. Erre a vállalatok ugyan még nem kötelezettek, de 

ahogy azt  I.2 alfejezetben bemutattam, egyre több vállalat tesz kísérletet arra, hogy a külsı 

érdekelt feleket tájékoztassák az intellektuális tıkéjük alakulásáról és alakulásukat irányító 

tényezıkrıl (Mouritsen et al, 2001; MERITUM, 2002). Az intellektuális tıkét érintı nem 

kielégítı tájékoztatás olyan következményekhez vezethet, mint pl. magasabb tıkeköltség 

(Lev, 2001; Leadbeater, 2000); bennfentes kereskedelem veszélye, amennyiben a 

menedzserek az intellektuális tıkével kapcsolatos, mások számára ismeretlen, belsıleg 

elıállított információkkal visszaélnek (Aboody és Lev, 2000). 

Eccles és Mavrinac (1995) megfigyelései szerint a szervezetek és a tızsde közötti 

kommunikációs olló kezd egyre jobban szétnyílni a tudásintenzív iparágakban. 

Felmérésükben a vizsgált high-tech vállalatok vezetıinek 65%-a vallotta azt, hogy vállalatuk 

részvényeit akár kismértékben, akár jelentısebben alulértékelik. Az Egyesült Királyságban 

végrehajtott hasonló felmérés eredménye szerint a megkérdezett pénzügyi igazgatók többsége 

úgy vélte, hogy vállalatának részvényeit a piac alulértékelte, és csak néhányan nyilatkoztak 
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túlértékelésrıl. A felmérésbe bevont szakemberek többsége úgy vélte, hogy egy nyitottabb 

kommunikációs stratégia lehetne a megoldás a magasabb és stabilabb részvényárfolyamok 

irányába (Rylander et al., 2000). Mind egyesült államokbeli, mind egyesült királyságbeli 

kutatások is alátámasztják, hogy az elemzık értékelik az intellektuális vagyonelemekkel 

kapcsolatos információkat (Mavrinac és Siesfield, 1997; Narayanan et al., 2000; Gu és Lev, 

2001). Ráadásul számos tanulmány vonultatott fel empirikus bizonyítékokat arra 

vonatkozóan, hogy azoknak a vállalatoknak a piaci értékelése pontosabb, amelyek a hosszú 

távú kilátásaikat illetıen jelentıs információkhoz való hozzáférést tesznek lehetıvé 

(Narayanan et al., 2000; Gu és Lev, 2001). Narayanan et al. (2000) kutatásai szerint a K+F-fel 

kapcsolatos információk – még ha azok stratégiai szempontból jelentısek is – körültekintı 

közzététele a piaci érték meghatározása szempontjából rendkívül elınyös lehet. Az olyan 

úttörınek számító vállalatok, mint a Skandia AFS, vagy a Celemi AFS (az elıbbi Edvinsson 

módszertanát, az utóbbi Sveiby modelljét felhasználva) bebizonyították, hogy mindez 

kivitelezhetı annak ellenére, hogy az intellektuális tıkével kapcsolatosan a feltárt információk 

terjedelme és mélysége befektetıi elemzések céljából nem volt kielégítı (Pike et al., 2001). 

Az intellektuális tıkével kapcsolatos információk a szervezet jelenbeli és jövıbeli 

értékteremtı mechanizmusairól kell, hogy árulkodjanak. Az intellektuális tıkeelemek között 

talán a K+F-re23 és a marketingtevékenységre24 vonatkozóan állnak rendelkezésre a 

legrészletesebb kutatások. Néhány specifikus, könyvelést nem érintı információ, mint pl. a 

független szakértık által értékelt márkák (Barth et al., 2001), vagy a szabadalmakra való 

hivatkozások mérése25 (Deng et al., 1999), illetve a szervezeten belül létrehozott márkák 

                                                 

23 Brynjolfsson és Yang (1999) 1000 nagyvállalatot megvizsgálva regresszióanalízis keretében bizonyította, 
hogy olyan intellektuális vagyonelemek, mint a K+F-re fordított összegek és K+F befektetések pozitív hatással 
vannak a piaci értékre. Lev és Sougiannis (1996) úgy találta, hogy jelentıs intertemporális kapcsolat van a 
szervezet K+F tıkéje és a késıbbi részvényhozamok között. Chan, Lakonishok és Souigannis (2000) kutatásai is 
azt támasztották alá, hogy a K+F ráfordítások növelésének bejelentésére a piac konzisztensen pozitív 
válaszokkal reagált a részvényárfolyamokat illetıen.  
24 A marketing- és reklámtevékenység hatásait vizsgálva Hall, B. (1993) úgy találta, hogy annak hatása nem 
hosszú élető (átlagosan két év), Landes és Rosenfield (1994) azonban úgy vélte, hogy a hatás vállalatspecifikus 
tényezıktıl függ. Chauvin és Hirschey (1993) kutatásainak eredménye, hogy a marketing- és 
reklámtevékenységbe eszközölt befektetések jelentısen, pozitívan és konzisztens módon hatással vannak a 
szervezet értékére. Seethamraju (2000) megbecsülte a marketing- és reklámtevékenység ráfordításaira alapozva a 
belsıleg kifejlesztett márkák értékét, és szignifikáns korrelációt talált a szervezet piaci értékével. Aaker és 
Jacobson (1994) a márkaminıséget érintı mutatókat használt és pozitív, de nem szignifikáns kapcsolatot talált a 
részvényhozamokkal.  
25 Pl. egy adott évben a vállalatnak ítélt szabadalmak száma, tudományos szakirodalomban a vállalat 
szabadalmaira való hivatkozások száma. 
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(Seethamraju, 200026), valamint olyan nem pénzügyi jellegő mutatószámok, mint pl. a piaci 

behatolás mértéke a mobiltelefonokhoz kapcsolódó kommunikációs szektorban (Amir és Lev, 

1997) mind pozitív viszonyban állnak a piaci értékkel.  

Ami a vevıi elégedettség mérését illeti, Banker et al. (1998) a szállodaiparban, Anderson 

et al. (1994) svéd termelı vállalatokat alapul véve talált pozitív kapcsolatot a vevıi 

elégedettség indexek és a jövıbeli jövedelmezıség között. Ittner és Larcker (1998) vezetı 

pénzügyi szolgáltatók bankfiókjainál vizsgálódva azt találták, hogy a vevıi elégedettség 

mérések a vevık vásárlási viselkedésének, a vevıi kör növekedésének vezetı indikátorai 

annak ellenére, hogy nem jelenik meg egyidejőleg a könyv szerinti értékben.  

Az utóbbi idıben számos kutatás foglalkozott azzal, hogy a humán erıforrás értékét 

kifejezı mutatószámok és a szervezetek piaci értéke között kapcsolatot tárjon fel. Huselid 

(1999) és Hand (1998) pozitív és szignifikáns kapcsolatot találtak a humán erıforrásba 

eszközölt befektetések és a szervezetek piaci értéke között. Bassi et al. (1999) 40 nagyobb 

bejegyzett részvénytársaság pénzügyi beszámolóját megvizsgálva arra a következetésre jutott, 

hogy semmilyen releváns, kvantitatív jellegő információt nem találtak az emberi erıforrásra 

vonatkozóan, holott ezek a vállalatok rendszeresen hangoztatták, hogy a humán tıke a 

legfontosabb erıforrásuk.  

Összefoglalás 

Az intellektuális tıke mérése és a kiegészítı jelentés elkészítése azonban számos hátrányt 

és nehézséget is felvet egy szervezetnél, így pl. költségeket, a bizalmasság, szubjektivitás 

kérdését, a standardok hiányát, nem kellıen megalapozott következtetések levonását, és 

növekvı terheket ró a menedzsmentre is (Van der Meer-Kooistra és Ziljstra; 2001). A kérdés 

az, hogy van-e valamilyen hatása e hátrányoknak a részvényesi értékre? Az információ 

feltárása és a részvényesi érték közötti kapcsolatot elemzı szakirodalmak nemmel 

válaszolnának (Lang és Lundholm, 1996; Barth és Clinch, 1998). Wyatt (2005) azt találta, 

hogy a vagyonelemekkel kapcsolatos információk feltárása pozitív kapcsolatban áll a 

részvény árfolyamokkal. 

                                                 

26 Seethamraju (2000) pozitív és statisztikailag szignifikáns kapcsolatot mutatott ki a befektetıi reakciók és 
olyan akvizíciós bejelentések között, amikor más vállalatok védjegyeinek megszerzése is az akvizíció részét 
jelentette, amely azt jelzi, hogy a befektetık e védjegyekkel kapcsolatban az akvizíciós érték feletti hozzáadott 
értékre számítanak.  
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Egy dán felmérés (idézi Hunter et al., 2005) azonban kevés bizonyítékot talált arra 

vonatkozóan, hogy a menedzserek azért mérnék az intellektuális tıkét, hogy a befektetések 

megtérülési rátájáról többet tudjanak meg. Ehelyett – a felmérés szerint – az intellektuális 

vagyon mérésének legfıbb belsı motivációja a stratégiai irányok kijelölésének támogatása, s 

a tudás megosztásának elısegítése. A legfontosabb szervezeten kívülre irányuló motivációs 

cél pedig a szervezet áruba bocsátása az innovativitására és képzett erıforrás bázisára 

támaszkodva.  

Andriessen (2004b) úgy véli, hogy eljött annak az ideje, hogy az intellektuális tıke 

mérésével foglalkozók bizonyítsák azt, hogy az ezzel kapcsolatos törekvések, és kialakított 

modellek képesek arra, hogy az érintettek jobban megértsék a vállalatok mőködését. 

Mindehhez három célt tőz ki: (1) a meglévı koncepciók, motivációk és javasolt modellek 

szőrése csoportosítás útján; (2) az ajánlott modellek rugalmasságának és hatásosságának 

vizsgálata, (3) a legígéretesebb módszerek standardizálása és továbbfejlesztése. Meglátása 

szerint az elmúlt évtizedben az intellektuális tıke mérése vagy értékelése céljából életre hívott 

modellek számos probléma megoldását célozzák meg, és sokkal inkább a megoldásra, mint a 

szervezeti problémákra fókuszálnak.  
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II.5 Az intellektuális tıke mérésének legfontosabb kérdései 

II.5.a A mérési keretrendszer kialakításának eldöntendı kérdései 

Az intellektuális tıkével való foglalkozás mind a kutatók, mind pedig a gyakorló 

szakemberek számára izgalmas területté vált, de a 90-es évek elıtt inkább csak leíró jellegő 

volt annak bemutatása, hogy mi történik egy vállalatnál anélkül, hogy az általánosan tett 

megállapításokat a vállalati kontextushoz illesztették volna. Azóta a kutatások nagy része az 

intellektuális tıke menedzselésének és mérésének folyamatával, kérdéseivel foglalkozik 

annak ellenére, hogy nincs konszenzuson alapuló definíció (Guthrie és Petty, 2000). 

Andriessen (2004b) felhívja a figyelmet arra, hogy az intellektuális tıke szakirodalmában 

erısen keveredik a mérés és az értékelés fogalma, ez elvezet a módszerek egyik 

csoportosításához. A módszerek egyik nagy csoportja az értékmeghatározás céljával pénzügyi 

mutatószámok segítségével kívánja meghatározni az intellektuális vagyonelemek értékét, és 

kevésbé pontos, de jól kezelhetı eredményeket adó, pénzben mérı eljárásokat használ. A 

módszerek másik nagy csoportja az értékváltozás kifejezésének céljával nem pénzügyi 

mutatók alkalmazásával, hanem fizikai jellemzıket alapul véve készít egyfajta leltárt anélkül, 

hogy az egyes elemeket egymással összehasonlítanák. Ez a fajta szemlélet már ma is 

tükrözıdik a vállalatok mőködésében, hiszen egyszerre van jelen a pénzzel mérı számvitel és 

a fizikai szempontok szerint leltárazó analitika. Feltételezhetı, hogy az intellektuális tıke 

mérésének végsı megoldását is e kettıs szemlélet párhuzamos használata fogja jellemezni 

(Juhász, 2004a).  

Az intellektuális tıke mérésére szolgáló módszerek egy másik csoportosítása szerint a 

módszerek szintén két csoportba bonthatóak: az egyik csoportba a szervezeti szinten 

vizsgálódó modelleket sorolhatjuk, amelyek pénzügyi mércét használnak abból kiindulva, 

hogy a részvényesi érték olyan kulcsindikátornak tekinthetı, amely arról tájékoztat, hogy a 

szervezet menedzserei milyen eredményesen és hatékonyan voltak képesek hasznosítani a 

szervezet rendelkezésére álló (szellemi és egyéb) vagyonelemeket. A módszerek másik 

csoportja az elemenkénti értékelést célul tőzı modelleket integrálja, így olyan modellek 

tartoznak ebbe a csoportba, amelyek különbözı mérıszámokat és mértékegységet rendelnek 

az egyes intellektuális tıke komponensekhez, így például a piaci részesedés, a szabadalmak 

értéke, és a munkavégzéshez szükséges kompetenciák száma más mértékegységgel fejezhetı 

ki, továbbá a különbözı mutatószámok eltérı fontosságú és hasznosságú szerepet tölthetnek 

be az egyes szervezeti szinteken. Ennek megfelelıen pl. a mennyiségi mérıszámoknak a 
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szervezeti egységek szintjén, míg a pénzügyi mutatószámoknak a szervezeti szinten van 

jelentısége.  

Az intellektuális tıke mérési motivációit tárgyaló fejezetben már foglalkoztam a mérés 

szervezeten belüli és kívüli motivációival. Míg a külsı mérés célja a szervezet tevékenysége 

által érdekelt felek, pl. ügyfelek, hitelezık, részvényesek tájékoztatása, addig a belsı mérések 

esetében a vezetés, a menedzsment a célcsoport, és a mérések a menedzseri 

információrendszer részét képezik. Ha ez utóbbit helyezzük középpontba, akkor újabb 

szempontokat kell figyelembe vennünk, nevezetesen azt, hogy az immateriális vagyont egy 

adott idıpillanatban mérjük, vagy inkább trendekre összpontosítsunk. Ha a trendekre vagyunk 

kíváncsiak, akkor viszont a változások, a folyamat jellegő változók megragadására kellene 

kísérletet tenni. Tekintettel arra, hogy az üzleti életben a feltételek változnak, így 

ésszerőbbnek tőnik az utóbbi megoldás, és az a feltételezés, hogy a menedzsmentet inkább a 

trendek és a folyamat jellegő változók érdeklik. Így a menedzsment informálása céljából 

ésszerőbb a folyamatot, a változást és a kontrolladatokat kiemelni, míg a külsı 

tájékoztatásban a kulcsfontosságú mutatók és magyarázó szövegek kerülhetnek elıtérbe.  

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy mérés önmagában nem mérés, önmagában 

semmit nem mond, ha nem vetjük össze valamilyen mércével: pl. egy másik vállalattal, a 

megelızı évvel (viszonyszámok, indexek formájában), vagy a költségvetéssel. 

A mérés különbözı módjait alapul véve a mérési törekvések több szempont alapján 

csoportosíthatóak. Megkülönböztethetünk pénzügyi és nem pénzügyi, szabványosított és 

testre szabott méréseket, külsı és belsı beszámolási célú, önellenırzésen vagy harmadik felen 

múló, elkülönült mutatószámokból vagy integrált mérésekbıl álló intellektuális vagyonmérési 

elképzeléseket. Harrison és Sullivan (2000) kvalitatív és kvantitatív mérıszámokat javasol, a 

kvalitatív mérıszámokon belül vannak értékalapúak (így pl. elégedettséget, vagy a 

stratégiával és jövıképpel való azonosulást kifejezık), és vannak vektor alapúak (pl. piaci 

részesedés elırejelzése, kiterjedtség, részvényárfolyamok). A kvantitatív mutatókon belül 

pedig pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokat különböztet meg. A pénzügyi mérés 

legfıbb elınye, hogy a már létezı dokumentumokon keresztül elérhetıek a pénzügyi 

mutatószámok, amelyek mind a szervezeten belüli, mind a szervezeten kívüli döntéshozók 

számára ismertek, és összehasonlíthatóságuk biztosított. A pénzügyi mutatószámok hátránya, 

hogy múltbeli erıfeszítéseket tükröznek, piacok létezésén múlnak, és szisztematikusan 

alulbecsülhetik a jövıt. A nem pénzügyi mutatószámok segítségével viszont megragadhatók 

olyan képességek, amelyek szükségesen kifejlesztendık a szervezet számára a jövıbeli 
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pénzügyi értékteremtés céljából, és a nem piaci alapú tevékenységekhez visszacsatolást 

biztosítanak, de ugyanakkor összehasonlíthatóságuk mértéke csekély, ráadásul a 

megbízhatóság és az érvényesség is kérdéses.  

A szabványosított mérés lehetıvé teszi az összehasonlíthatóságot, a befektetık és egyéb 

külsı érdekelt felek tájékoztatását szolgálja, és a külsı beszámolási célokhoz illeszkedik, ám 

hátránya, hogy inkább a másolást, mint az innováción alapuló versenyt inspirálja. A testre 

szabott mérések ezzel szemben az egyedülállóságot és a versenyelınyt megtestesítı, így a 

stratégiailag releváns információkat kívánják megragadni. Ezek azonban nem hasonlíthatók 

össze, elıállításuk drága, hamis illúziók forrása lehet, és bonyolultak lehetnek.  

A belsı beszámoló készítésével a folyamatok sokkal átláthatóbbakká válnak, a 

tevékenységek és azok következményei pontosan felmérhetıek, a stratégiai szempontból 

fontos mőködésre irányítja a figyelmet, és korán jelzı indikátorok lehetnek. Hátrányaként 

említik, hogy túlságosan a szervezetre koncentrálhat, és a vevıket figyelmen kívül hagyhatja, 

valamint, hogy a beszámoló készítésének szándéka felülkerekedhet a cselekvésen és a 

fejlesztési szempontokon. 

A külsı beszámoló készítésének elınye, hogy a befektetık számára információt szolgáltat, 

de alkalmazásának legfıbb akadálya a titkosság kezelése, illetve a még nem realizált 

jövedelmekhez kapcsolódó bizonytalanság kérdése szintén visszatartó erı. 

Az önértékelés alapján történı mérés tanulási folyamat, amelynek hatékonysága magas 

lehet, és nagyobb elfogadottságot is élvezhetnek e mérések. Hátránya, hogy képzésre van 

szükség az eszközök alkalmazásának megismertetéséhez. Harmadik fél bevonása a mérések 

validálásába a felsıbb vezetés számára szolgáltat visszacsatolást, de ugyanakkor félelmet 

kelthet, ellenállást szülhet, és a mérések manipulálásának a veszélye is fennáll.  

Az intellektuális vagyonelemek elkülönült mérése azt az elınyt hordozza magában, hogy 

könnyebb egyenként becsülni azokat, és nem kell elıfeltételként szabni a kölcsönös 

függıségek létezését. Hátránya, hogy teljesen eltőnhet a cél a szem elıl. Az integrált mérés 

lenne elméleti szempontból a legideálisabb, de hátránya a nagy idıigénye.  

II.5.b Pénzügyi vagy nem pénzügyi mutatószámok alkalmazásának kérdései 

Az intellektuális tıke bemutatásával és mérésével kapcsolatos kutatások és szakirodalmak 

száma soha nem látott méreteket kezd ölteni (Guthrie et al, 2001), köszönhetıen részben 

annak, hogy az elmúlt idıszakban a vállalatok piaci értékelése egyre inkább különvált a 
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számviteli értékeléstıl. A számviteli szakma is meglehetısen megosztott az intellektuális tıke 

jelenséget illetıen, a vitákat elsısorban az intellektuális tıke definiálása, az intellektuális 

tıkeelemek osztályozása, tıkésítésük és elszámolásuk ideje, amortizálásuk hogyanja, és a 

pénzügyi-számviteli beszámolókban elfoglalt helyük szítja (Cañibano et al., 2000). A nem 

tárgyiasult vagyonelemek helye a számvitelben a goodwill fogalma alatt értendı. White et al. 

(1994) amellett érvel, hogy a goodwill és más nem tárgyiasult vagyonelemek akvizíciók 

„melléktermékeként” keletkeznek, és a felvásárlási ár azon részét testesítik meg, amely más 

tárgyiasult vagyonelemekhez nem kapcsolható. Tulajdonképpen azon többletként fogják fel, 

amelyet a felvásárolt vállalat hírnevéért, márkaneveiért és egyéb attribútumaiért fizetnek, 

amelyek képessé teszik a vállalatot arra, hogy a befektetésein többletmegtérülést realizáljon. 

Számviteli szempontból Hendriksen és van Breda (1992, idézi Cañibano et al., 2000) két 

kategóriába sorolja a nem tárgyiasult vagyonelemeket: megkülönbözetnek hagyományos 

immateriális vagyonelemeket (pl. goodwill, márkanév, szabadalmak), és késıbb esedékes, de 

már teljesített fizetéseket (mint marketing és reklámtevékenység, K+F, képzési költségek).  

Juhász (2004a) a mérlegen kívüli tételeket27 (lásd 3. ábra) három kategóriába sorolja: (1) a 

mérlegben szereplı szellemi tıke elemek könyv szerinti, pótlási és helyettesítési értéke 

eltér28; (2) vannak olyan szellemi tıke elemek, amelyek nem szerepelnek a számviteli 

kimutatásokban értékelési bizonytalanságaik, és a vonatkozó elıírások miatt29. A vállalat 

értéke azonban nem egyezik meg az elızı eszközértékek összegével, a fennmaradó vállalati 

többletértéket (3) a vállalat menedzsmentjének, a humán tıkének, a szervezeti struktúrának, a 

folyamat és irányítási rendszernek, valamint a tudásnak lehet tulajdonítani. Ezek a 

hagyományos értelemben nem tekinthetık eszköznek, mivel nem birtokolhatók és nem 

értékesíthetık, inkább egy adott termelési tényezı kombinációt testesítenek meg, vagyis 

megmutatják, hogy milyen szinergikus értéket teremt a vállalat azzal, hogy éppen az adott 

eszközöket birtokolva mőködik.  

 

                                                 

27 Juhász (2004a) mérlegen kívüli tételeken azokat a tényezıket érti, amelyek a könyv szerinti érték és a vállalati 
érték különbségét okozzák. Összesített hatásuk nagyságát pedig a számviteli nyilvántartásban szereplı saját tıke 
éss hitelállomány könyv szerinti értékének és a vállalat üzleti értékének a különbsége adja.  
28 Ez alatt azt érti, hogy lemásolva az értékelendı céget egy azonos tevékenységet végzı vállalatot akarunk 
létrehozni, akkor a mérlegben feltüntetett eszközök megszerzése több kerülne, mint a nyilvántartási értékük. 
29 Bár nem szerepelnek a számviteli kimutatásban, de a vállalat használja, birtokolja, ha kell, akkor értékesíti, és 
növelheti jövedelmét. Amennyiben az értékelendı vállalatot le akarnánk másolni, akkor ezeket az eszközöket is 
meg kell szerezni (Juhász, 2004a). 
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Könyv szerinti érték

Kimutatott eszközök pótlási értéke

Valamennyi vállalati eszköz fair értéke

Vállalati többletérték

A vállalat értéke

Könyv szerinti érték

Kimutatott eszközök pótlási értéke

Valamennyi vállalati eszköz fair értéke

Vállalati többletérték

A vállalat értéke  

3. ábra: A mérlegen kívüli kategóriák (Juhász, 2004a) 

Amennyiben a vállalatok az intellektuális vagyonukat érintı beszámolójukat az éves 

beszámoló részévé kívánják tenni, úgy meg kell felelniük a széles körben elfogadott, 

konvenciókon és egyezményeken alapuló számviteli alapelveknek. A számvitel fókuszában a 

kézzel fogható vagyonelemek, és az ezekkel kapcsolatos múltbeli események és tranzakciók 

állnak. A számviteli alapelvek okoznak néhány bonyodalmat, amikor az intellektuális 

tıkeelemek értékelésére kerül a sor. Roos et al. (1997) három nehézséget említ az 

intellektuális tıke mérésével kapcsolatban:  

(1) idıbeli késés; az intellektuális tıke bizonyos aspektusait érintı befektetések esetében 

idıre van szükség ahhoz, hogy kifejtse célzott hatását, így pl. a képzésbe történı befektetések 

esetében;  

(2) lehet kisebb befektetéseknek jelentıs hatása, míg mindeközben jelentısebb befektetések 

csak elhanyagolható mértékő hatással járnak;  

(3) az intellektuális vagyonelemek mérése nemcsak pénzügyi mutatószámokkal történik, 

hanem sokszor számokban, órákban, arányokban fejezıdik ki.  

Juhász (2004a) kiemeli, hogy miközben a vállalaton kívül az értékmérés eszköze nem 

kizárólag a pénz, addig a számvitel csak azokat a szervezetbe belépı erıforrásokat és 

hasznokat tudja kimutatni, amelyek pénzben mérhetık. Az intellektuális tıke kimutatása azért 

sem lehetséges számvitelileg, mert közvetlenül nem pénzben mérik (kivéve egyes 

intellektuális tıkeelemek adásvételét), és immateriális jellege miatt fizikailag is nehezen 

számba vehetı. Az intellektuális tıke mérésének nehézségét nem csak az adja, hogy a 

kapcsolódó bevételek és kiadások nagysága, befolyása, és az elızıekhez hasonló ok-okozati 

összefüggés megtalálása bizonytalan, hanem az is, hogy az érték nem mérhetı közvetlenül 

pénzben, és közvetve is csak igen erıs torzításokkal Juhász (2004a).  
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Marr (2003) kijelenti, hogy értelmetlen ragaszkodni ahhoz, hogy a szellemi tıke 

valamennyi eleméhez pénzbeli értéket rendeljünk. Egyre több vállalat foglalkozik a vevıi 

hőség, a munkatársak elégedettségének és a teljesítmény más, nem pénzügyi területeinek 

mérésével, amelyek feltételezéseik szerint hatással vannak a vállalat jövedelmezıségére. Ez a 

fajta törekvés számos elınnyel kecsegtet a vállalat szempontjából, hiszen a vállalat 

menedzserei nyomon követhetik a vállalat fejlıdését, és mind az alkalmazottak, mind a 

befektetık tájékoztatása kielégítıbb lehet a vállalat összteljesítményét illetıen, mivel a nem 

pénzügyi jellegő mutatók képesek figyelemmel kísérni olyan immateriális vagyonelemek 

alakulását, amelyek a számviteli szabályok értelmében nem tekinthetık eszközöknek.  

Goldfinger (1997) szerint a gazdasági érték és vagyon forrása már nem a materiális 

termékek gyártásában, hanem a nem tárgyiasult vagyonelemek létrehozásában és az azokkal 

kapcsolatos tevékenységekben van. A hagyományos számviteli beszámolók által szolgáltatott 

információk relevanciája csökkenésének kézzelfogható jele a vállalatok piaci és könyv 

szerinti értéke közötti olló szétnyílása, ám Eccles és Mavrinac (1995), Lev és Zarowin (1999), 

Amir és Lev (1996), García-Ayuso et al. (1997) kutatásai azt támasztják alá, hogy a 

számviteli információk relevanciája alapvetıen függ az iparágtól, a szervezet méretétıl és 

növekedési kategóriájától.  

Gu és Lev (2001) szerint azért van szükség a kézzel nem fogható vagyonelemek mérésére, 

mert egy szervezet nyereségességének vagy üzleti teljesítményének a mérésére használt olyan 

mutatók, így pl. a ROA vagy ROE már önmagukban nem állják meg a helyüket, mert a 

szervezet legfontosabb eszközeinek, a kézzel nem fogható vagyonelemeknek az értéke 

hiányzik e mutatók nevezıjébıl. Vállalati fúziók és összeolvadások céljainak értékelése sem 

lehet teljes az intellektuális tıke becslése nélkül (lásd  II.3.e fejezet).  

Wimmer (2004) kiemeli, hogy bár a szervezetek célja általában pénzügyi célok 

formájában kerül deklarálásra, de önmagában pénzügyi adatokra építve nem lehet irányítani 

egy vállalatot. Magának az értékteremtési folyamatnak a megértése, és az ok-okozati 

kapcsolatok feltárása az elıfeltétele az eredményes és hatékony mőködésnek.  

Ittner és Larcker (2004) állásfoglalása szerint a nem pénzügyi jellegő teljesítmény nyomon 

követésének az alapvetı célja a hagyományos pénzügyi beszámolók által kialakított kép 

kiegészítése új motívumokkal, azonban felhívják a figyelmet arra a csapdára, hogy mivel a 
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hagyományos számviteli rendszernek legalább vannak világos szabályai, a nem pénzügyi 

jellegő mutatókat – ennek hiányában - könnyebb manipulálni30,31.  

Sok kutató arra hívja fel a figyelmet, hogy a számvitelre épülı hagyományos 

teljesítménymérési módszerek csak korlátozottan használhatók az operatív szinten, mert a 

számvitel utólagos betekintést ad, és nem a (jövıre vonatkozó) döntéseket támogatja (Neely, 

1998; Neely et al., 1995). Wimmer (2004) a vonatkozó szakirodalmak áttekintése után 

kiemeli, hogy a vállalatok teljesítménymérési gyakorlatában túlsúlyban vannak a pénzügyi, és 

hiányoznak a nem pénzügyi, vagyis operatív szinten értelmezhetı mutatók, és a mutatók nem 

kapcsolódnak a vállalat stratégiai céljaihoz.  

Sveiby (2001) szerint a kettıs könyvvitel, annak elfogadott keretrendszere, pontos 

definíciói és szabványai azok, amelyek miatt nagy a kísértés arra, hogy olyan mérési rendszert 

dolgozzunk ki a nem pénzügyi természető, nem tárgyiasult vagyonelemek mérésére, amely a 

pénzt teszi meg közös nevezınek. Daum (2002) ezen elképzelést követve kísérletet tett a 

hagyományos beszámolási rendszer kereteinek továbbfejlesztésére.  

Sveiby (2001, p. 222.) amellett tette le voksát, hogy a szellemi javak mérésére nem létezik 

és nem is szükséges olyan rendszert létrehozni, amely a pénzt használná közös nevezıként, 

hiszen „… a tudásfolyamatok és az immateriális javak alapvetıen nem pénzügyi 

természetőek. Új segédeszközökre van tehát szükségünk.” Szerinte nem az immateriális 

mérıszámok kialakításának a nehézsége okozza a legfıbb problémát, hanem az értelmezésük 

tőnik nehezebb feladatnak.  

Az intellektuális tıkével kapcsolatos kutatások és felmérések szolgálnak néhány érdekes 

megfigyeléssel. Az intellektuális tıke kézzel nem fogható vagyonelemeit érintı mérések a 

vállalatok szerint szükségesek, ezzel párhuzamosan azonban a vezérigazgatók és az 

                                                 

30 Az általuk vizsgált vállalatok mindössze 21%-a bizonyította, hogy a nem pénzügyi teljesítménymutatók 
hatással vannak a jövıbeli pénzügyi eredményekre. Felhívják arra is a figyelmet, hogy azok a vállalatok, 
amelyek nem tárják fel a teljesítmény alapvetı mozgatórugóit, túl sok mindent fognak mérni, amelynek éppen az 
a célja, hogy betömjék a mérési rendszer valamennyi rését (Ittner és Larcker, 2004).  
31 Ugyanez a szerzıpáros egy késıbbi kutatásában a nem pénzügyi jellegő teljesítménymérés hiányosságaira 
hívja fel a figyelmet (Ittner és Larcker, 2004). Kutatásaik alapján összesen négyfajta hiba azonosítására került 
sor: (1) a szervezetek többsége elmulasztja a nem pénzügyi jellegő mutatók és a stratégia összekapcsolását; (2) 
az összefüggések megerısítésének hiánya, vagyis a vállalatok nem bizonyítják be, hogy a nem pénzügyi jellegő 
teljesítménymutatók milyen hatással vannak a jövıbeli pénzügyi eredményekre; (3) a helyes teljesítménycélok 
kijelölésének elmulasztása; (4) helytelen mérés, vagyis olyan mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek a 
statisztikai érvényesség és megbízhatóság híján vannak.  
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igazgatóság magas szintő elégedettségét fejezi ki az olyan hagyományos pénzügyi 

mutatószámokkal kapcsolatban, mint a profit, a veszteségkimutatás, és a tıkeberuházással 

kapcsolatos jelentések (Waterhouse és Svendsen, 1998). Ugyanakkor a csak hagyományos 

pénzügyi-számviteli mutatószámokra való támaszkodást pedig már széles körben nem tartják 

elfogadhatónak, mert a hiányosságuk, alkalmatlanságuk éppen azoknak az okoknak 

köszönhetı, aminek az intellektuális vagyon mérésének szándéka. David Moore, a CICA 

(Canadian Institute of Chartered Accountants) kutatási igazgatója arra hívja fel a figyelmet, 

hogy egyre inkább elfogadott az a nézet, hogy a pénzügyi teljesítményt jelzı mutatószámok 

önmagukban nem alkalmasak a stratégiai döntések meghozatalára, kiegészítésükre illetve 

bizonyos mértékig a helyettesítésükre van szükség, amikor olyan teljesítményszegmenseket 

kell mérni, mint pl. a vevıi elégedettség vagy a mőködési hatékonyság (idézi Waterhouse és 

Svendsen, 1998).  

Standfield (1999) azt vetíti elıre, hogy a kézzel nem fogható vagyonelemek olyan 

nyilvánvaló hatásai, mint pl. a tudástechnológia, vagy a szellemi tulajdon azt az érzést erısíti 

a vezetıkben, hogy számolniuk kell e vagyonelemekkel, és a döntéshozó képességükbe vetett 

bizalmuk megrendülhet, ha a döntéseiket csak a hagyományos materiális vagyonelemekre 

vonatkozó információkra alapozzák.  

Covin és Stivers (1999) az U.S. Fortune 500 és a Canadian Post 300 vállalata közül 253 

vállalat esetében vizsgálta a nem pénzügyi mutatószámokon alapuló mérések használatát. Az 

eredmények azt mutatják, hogy bár a megkérdezett vállalatok 63%-a véli úgy, hogy az 

innováció mérése fontos, mindössze 14%-uk tett erıfeszítéseket annak mérésére, és csupán 

10%-uk használta a stratégiaalkotáshoz e mutatószámokat. A szerzık azt a következtetést 

vonják le, hogy ezek az eredmények alátámasztják azt, hogy jelentıs a mérés és a felhasználás 

közötti szakadék.  

A stratégiai célok elérése érdekében fontos, hogy a vállalatok olyan mutatószámokat 

definiáljanak, amelyek az intellektuális vagyon hasznosításával kapcsolatos leltár készítését és 

értékelést tesznek lehetıvé (Burnaby et al., 2002). Pulic (2000) az értékteremtés elıtérbe 

helyezését, az értékteremtık és az értékteremtési folyamat azonosításának szükségességét 

hangsúlyozza az új mérési rendszert illetıen.  

Lev és Zarowin (1999) megfigyelései szerint a hagyományos pénzügyi-számviteli 

beszámolók és az ahhoz kapcsolódó mérések (így a bemutatott jövedelmezıség, a cash flow-

k, a könyv szerinti érték) az elmúlt 20 évben veszítettek jelentıségükbıl, amely a vállalatokat 
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érintı változások következménye, és amely változások nem tükrözıdnek a jelenlegi 

beszámoló rendszerben, így adva további ösztönzést az új mérési rendszerek kialakításához.  

Guthrie (2001) szerint az intellektuális tıke fogalmát érintı klasszifikációk 

összetettségének a növekedése is ahhoz vezetett, hogy a hagyományos számviteli gyakorlat 

nem képes az „új” kézzel nem fogható vagyonelemek (így pl. a kompetenciák, a vevıi 

kapcsolatok, a számítógépes és igazgatási rendszerek) azonosítására és mérésére, különösen a 

tudásszervezetek esetében nem.  

Wimmer (2000) kiemeli, hogy a teljesítménymérési gyakorlat változásában a 

legfontosabb, hogy vállalat specifikus rendszerek kialakítása felé tolódott el a hangsúly, és a 

vállalatoknak meg kell találniuk azokat a kulcstényezıket, amelyek befolyásolják 

eredményességét, és így versenyelınyre tehet szert.  

A BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszéke mellett mőködı Versenyképesség Kutatóközpont 

1996-ban és 1999-ben is végzett kutatásának egyik eredménye (idézi Wimmer, 2004), hogy 

megkezdıdött egy elmozdulás, a megkérdezett vállalati szakemberek már érezték a nem 

pénzügyi tényezık jelentıségét, a minıség kiemelt versenytényezıvé vált, emellett a vevıi 

reklamációk száma, a rendelésteljesítés késése, idıtartama, és a nyersanyag minısége, mint 

mutató kezdett egyre nagyobb teret nyerni. A mutatók esetében a mőködéshez kapcsolódó 

teljesítménymutatók álltak az élen, ráadásul a használat és az észlelt fontosság tekintetében 

erıs korrelációt találtak. 

Annak köszönhetıen, hogy a szervezet üzleti folyamatait alapvetıen befolyásolja a 

szervezet rendelkezésére álló intellektuális vagyona, a teljesítménymérés rendszere is 

változásokon megy keresztül. A hagyományos számviteli modell szolgált eddig a vállalati 

teljesítménymérési keretrendszer alapjául, ám az, hogy a vállalati értékteremtés egy 

meghatározó része az intellektuális vagyonelemekhez köthetı, arra enged következtetni, hogy 

szükség lesz a pénzügyi mutatószámok mellett nem pénzügyi mutatószámokra is, amelyek a 

megváltozott feltételeknek eleget tudnak tenni. A hagyományos beszámolási rendszer korlátai 

az intellektuális tıke mérésének és az azzal kapcsolatos beszámoló készítésének megoldási 

lehetıségeit motiválták, ezek rövid bemutatására és elemzésére teszek kísérletet a következı 

fejezetben.  
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II.6 A rendelkezésre álló IC mérési keretrendszerek áttekintése 

Az intellektuális tıkeelemek értékteremtésben betöltött szerepe, és a rájuk vonatkozó 

számviteli információk hiányossága miatt a menedzsment szakirodalomban számos elméleti 

és gyakorlati kezdeményezés történt e vagyonelemek azonosítására és számbavételére. A 

legújabb megközelítések már nem foglalkoznak a hagyományos pénzügyi-számviteli 

beszámolási rendszer hiányosságaival, így nem is ezt tekintik kiindulópontnak az 

intellektuális tıke mérését és menedzselését célzó törekvések mederbe terelése terén. Az 

érdekelt felek igényeit alapul véve a mérési modellek felépítésének legfıbb motivációjává az 

vált, hogy a stakeholderek milyen információkra kíváncsiak, és ezekhez milyen formában 

kívánnak hozzájutni (Roos, 2003). A 4. ábra a következı fejezetekben bemutatni kívánt 

legismertebb modellek csoportosítási szempontjait mutatja: 
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4. ábra: A rendelkezésre álló intellektuális tıke mérési keretrendszerek (Sveiby, 2002) 

Sveiby (2002) csoportosítása alapján az alkalmazott mérési módszertani megközelítést 

alapul véve az alábbi négy mérési kategóriát különböztethetjük meg:  
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(1) a módszerek egyik nagy csoportja egyetlen pénzügyi mutatószámban kívánja az 

intellektuális vagyont megragadni (piaci érték alapú és ROA módszerek)32; 

(2) az intellektuális tıkét alkotóelemenként feltáró, és azokhoz pénzügyi mutatószámokat 

rendelı módszerek33 (direkt módszerek);  

(3) a módszerek harmadik csoportja, egyetlen nem pénzügyi mutatószámban kívánja 

szervezeti szinten megragadni az intellektuális vagyont34;  

(4) az intellektuális tıkét alkotóelemenként feltáró módszerek, amelyek nem pénzügyi 

mutatószámokat alkalmaznak (scorecard típusú módszerek)35;  

Sveiby (2002) irányítási célból (teljesítmény monitorozása) a minıség díj modellekben 

megjelenı teljesítményindikátorokat és kulcsfontosságú mutatókat, vállalatértékelési (és így 

üzletszerzési vagy –eladási céllal) az iparági összehasonlításokat tartja a legjobbnak. Az 

érdekelt felek tájékoztatásának céljával az EVA-t, és az intellektuális tıkérı szóló 

beszámolókat, befektetési célokat illetıen pedig a diszkontált cash-flow módszerét emeli ki. 

A láthatatlan vagyon megismerését és a tanulási folyamatot pedig legjobban a scorecard és 

direkt mérési módszerek támogatják.  

Sharma (2001) az intellektuális tıke mérési rendszereit három csoportba sorolja: 

közvetlen szellemi tıke mérési módszerekre (DIC módszerek), eszközmegtérülési 

módszerekre (ROA módszerek) és pontrendszeren alapuló (Scorecard) módszerekre.  

Bontis et al. (1999) szerint a gyakorló szakemberek által megalkotott modelleknek négy 

nagy csoportja van: humán erıforrással kapcsolatos elszámolások, az EVA (Economic Value 

Added) módszerek, a Balanced Scorecardon alapuló módszerek, és az intellektuális tıke 

modellek.  

Egy másfajta csoportosításra hívja fel a figyelmet Andriessen (2004b) a mérés és értékelés 

céljai és módszerei közötti lényeges különbségeket kiemelve:  

                                                 

32 Sveiby (2002) a módszerek ezen csoportjába sorolja az EVA és a VAIC modellját, a Tobin-féle q-t, a 
Calculated Intangible Value módszerét, a szintén a nevéhez főzıdı Invisible Balance Sheet (láthatatlan mérleg) 
modelljét, és a piaci és könyv szerinti érték arányát, mint intellektuális vagyont mérı mutatószámot.  
33 Sveiby (2002) itt említi a HRCA modelleket, Brooking Technology Broker Audit modelljét, a hivatkozások 
alapján súlyozott szabadalmak modelljét, a The Value Explorer modellt. 
34 Sveiby (2002) csoportosításában ide a modellek közül az ismertebb IC Index módszere sorolható. 
35 Sveiby (2002) ide sorolja pl. a Balanced Scorecard-ot, a nevéhez főzıdı Immateriális Vagyonfigyelıt, a 
Skandia Navigatort, az IC Rating modelljét, a MERITUM projekt irányelveit, a Dán Kereskedelmi és Ipari 
Ügynökség által kialakított irányelveket. 
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(1) Ha a vizsgált jelenséghez kapcsolódóan van egy értékelési skála, amely a hasznosságot, 

kívánja megragadni, és a pénzt használjuk, mint az érték mértékegységét, akkor abban az 

esetben pénzügyi értékelési módszerrel állunk szemben. Ide sorolja az EVA módszertanát, a 

piaci és könyv szerinti érték arányát, a Tobin-féle q-t, és a Calculated Intangible Value 

módszertanát.  

(2) Ha nem a pénzt használjuk mérési egységként, és az érték átalakítható mérhetı ismérvvé, 

akkor értékmérésrıl beszélünk, ebben a körben említi Balanced Scorecard módszertanát, és 

Brooking IC audit módszerét.  

(3) Ha az érték nem alakítható át mérhetı ismérvvé, akkor pedig értékbecslésrıl beszélünk, 

egyik ismert modellt sem sorolta ide.  

(4) Ha nem áll rendelkezésre egy hasznosságot tükrözı értékskála, de a változó közvetlenül 

megfigyelhetı, akkor mérésrıl beszélünk, és mivel a Skandia Navigator, az Immateriális 

Vagyonfigyelı és az IC-index nem alkalmaz sem értékeket, sem bármilyen más „mérırudat”, 

így nem tekinthetıek értékelési módszereknek, hanem mérési módszerek.  

 

A következı fejezetekben az elızı ábrán (4. ábra) látható módszerek bemutatására teszek 

kísérletet. A hangsúlyt a scorecard típusú módszerek részletesebb elemzésére helyezem, de a 

módszerek összehasonlíthatósága érdekében a Sveiby (2002) csoportosításában is megjelenı 

piaci érték alapú, ROA és direkt mérési módszereket is röviden bemutatom.  

 

II.7 A piaci és a könyv szerinti érték különbsége 

Az intellektuális tıkével foglalkozó kutatások fı csapásvonalának kialakulásakor a 

legtöbb szerzı egy szervezet kézzel foghatatlan vagyonelemeinek, intellektuális tıkéjének az 

értékét egyszerően a piaci és a könyv szerinti érték különbségeként ragadta meg. Az 

intellektuális tıke értékének ez a fajta megközelítése az elıbbiekben említett módszerek közül 

a piaci érték alapú módszerek közé sorolható (a 4. ábra jobb felsı negyede). Elıször ennek 

Stewart (1997) adott hangot. Gu és Lev (2001) megközelítése szerint az intellektuális tıke 

piaci és a könyv szerinti érték különbözeteként való megragadása két hibás feltételezésen 

alapszik: az egyik ilyen feltételezés, hogy a tıkepiacokon nincs félreárazás, a másik pedig, 

hogy a mérlegben szereplı vagyonelemek historikus értéke a jelenlegi értéküket tükrözi. 

Ráadásul azt is hangoztatják, hogy az intellektuális tıke mérésének célja, hogy új 
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információkat szolgáltasson a menedzserek és a befektetık számára, így ha a piaci és könyv 

szerinti érték különbözeteként ragadjuk meg, akkor az intellektuális tıke értékét olyan 

adatokból származtatjuk, amellyel e szereplık tökéletesen tisztában vannak36. Juhász (2004b) 

felhívja arra a figyelmet, hogy a piaci és a könyv szerinti érték eltérése számos tényezıre 

vezethetı vissza, ilyen a pénzügyi-befektetıi és a számviteli szemlélet gyökeres eltérése, 

illetve a különbözı piaci trendek hatása.  

Standfield (2002) azt vallja, hogy a teljes különbség a vállalat immateriális javainak 

értékét mutatja, ami azért támadható, mert egy, kizárólag a mérlegben feltüntetett materiális 

eszközökkel rendelkezı szervezet értéke sem egyezik meg a könyv szerinti értékkel (Juhász, 

2004a). Upton (2001) az ellen érvel, hogy az egyenlıség szerint a piaci és könyv szerinti érték 

teljes különbségéért az intellektuális tıke a felelıs. Rutledge (1997), valamint White et al. 

(1997) amellett érvel, hogy a mérleg célja nem a szervezet piaci értékének a becslése. 

Habersam és Piber (2003, idézi Andriessen, 2004a) az elızıekkel egyetértve azt állítja, hogy 

az intellektuális tıke nem egyszerően az azt alkotó elemek összegeként áll elı. A piaci és 

könyv szerinti érték különbségének alapul vétele azért sem állja meg a helyét, mert a 

szervezet valamennyi erıforrása hat egymásra, a változók nem különválaszthatóak, pedig a 

„piaci érték = könyv szerinti érték + intellektuális tıke” formula mindezt megkövetelné (Pike 

et al., 2001). García-Ayuso (2003) és Upton (2001) állításai szerint az intellektuális 

tıkeelemeken kívül egyéb tényezıkkel is számolni kell, véleményük szerint hiba a piaci és a 

könyv szerinti érték különbségét csak az intellektuális tıke hatásának betudni. Bukh et al. 

(2001) szerint az intellektuális tıke piaci és könyv szerinti érték közötti különbségként való 

definiálása tulajdonképpen az intellektuális tıkét úgy értelmezi, hogy az se nem a piaci érték, 

se nem a könyv szerinti érték. Ráadásul azt is feltételezi, hogy a számviteli szabályok 

változása az intellektuális tıke változását is eredményezi.  

Az kétségtelen, hogy a piaci és könyv szerinti érték elmúlt évtizedekben megfigyelt 

növekvı különbsége indította útjára az intellektuális tıkével kapcsolatos vizsgálódásokat. Az 

intellektuális tıkével foglalkozó szakemberek egy nagyobb csoportja azonban egyetért abban, 

hogy a fentieket is magában foglaló intellektuális tıkeként, vagy más néven szellemi 

tıkeként, de sokszor immateriális javak összességeként, tudástıkeként vagy rejtett, láthatatlan 

                                                 

36 Kutatásaik szerint a K+F, a marketing- és reklámtevékenység, az információs technológia, és az emberi 
erıforrással kapcsolatos gyakorlatok empirikus megfigyeléseik alapján az intellektuális tıke mozgatórugóinak 
tekinthetık, a vizsgálatok azért ezekre az intellektuális tıkeelemekre terjedtek ki, mert ezekrıl álltak 
rendelkezésre a megfigyeléseikhez szükséges nyilvánosságra hozott adatok (Gu és Lev, 2001) 
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eszközökként emlegetett vállalati vagyonelemek „felelısek” a piaci és a könyv szerinti érték 

különbségének egy részéért, de hiba lenne e különbséget tisztán az intellektuális tıkének 

tulajdonítani. Az intellektuális tıkét a piaci és a könyv szerinti érték különbségeként felfogók 

azonban amellett érvelnek, hogy addig nem lehet hanyatlónak tekinteni e megközelítést, amíg 

nem térképezik fel pontosan a piaci érték és a könyv szerinti érték viszonyát, azon belül pedig 

a könyv szerinti értéken felett a vállalati értéket növelı és csökkentı tényezıket nem 

azonosítják.  

A vállalati többletérték alakulását a különbözı szakterületek kutatói más-más módokon 

magyarázzák. Fleming et al. (2005) a munkatársi és vevıi elkötelezettség közötti 

kapcsolatokat hangsúlyozza, Sargeant (2001) az ügyfél vagy vevıi kapcsolatokhoz köti, 

Standfield (2002) e különbséget a szervezet rendelkezésére álló emberi erıforrásokban rejlı 

„erınek” tudja be, ezek közül kifejezetten a vállalat menedzsmentjének sikerességéhez köti 

Sargeant (2001). Black et al. (1999), Ben-Zion (1984, idézi Cañibano et al., 1999) a K+F 

tevékenységeket hangsúlyozzák.  

II.8 Pénzügyi értékelési módszerek 

A pénzügyi értékelési módszerek a módszerek három nagy kategóriáját ölelik fel: a piaci 

tıkésítésen alapuló módszerek, ROA módszerek (eszközmegtérülési számításokon alapuló 

módszerek), és az intellektuális tıkeelemek közvetlen pénzügyi értékelésén alapuló 

módszerek (direkt mérési módszerek). Alkalmazásuk elınye, hogy az intellektuális vagyon 

pénzbeli értékelését célozzák meg, és azonos iparágon belül alkalmasak a szervezetek 

összehasonlítására. A direkt mérési módszereket kivéve a hagyományos számviteli elvekre 

épülnek, így a kapott eredmények könnyebben értelmezhetıek és kommunikálhatóak.  

Dzinkowski (2000, idézi Juhász, 2004a) az intellektuális tıke mérési eljárásai közül három 

klasszikus eljárást azonosít, mégpedig a piaci és a könyv szerinti érték hányadosát (market-to-

book ratio), a Tobin-féle q mutató számítását, és a korábban már szintén említett Számított 

Immateriális Érték (Calculated Intangible Value, CIV) módszerét. Míg az elsı kettı piaci 

tıkésítésen alapuló modellekhez sorolható, a CIV módszere a ROA módszerek csoportjához 

tartozik. Közös jellemzıjük azon túl, hogy pénzügyi értékelési módszerek, hogy mindhárom 

szervezeti szinten kívánja megragadni a szervezet rendelkezésére álló intellektuális vagyon 

nagyságát. 
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II.8.a Piaci érték alapú módszerek 

Az intellektuális tıke értékét a piaci érték és a könyv szerinti érték különbségébıl 

származtatják, ennek tárgyalására a  II.7 alfejezetben már kitértem.  

A piaci és a könyv szerinti érték hányadosát számító módszer is abból a feltételezésbıl 

indul ki, hogy egy szervezet értéke (tárgyiasult és nem tárgyiasult vagyonelemek összessége) 

maga a piaci érték, így a piaci és a könyv szerinti érték különbsége a szervezet intellektuális 

tıkéjének a nagysága. Így, ha a fenti módon képzett hányados nı, akkor a szervezet 

intellektuális tıkéje nı, ellenkezı esetben pedig csökken. Juhász (2004a) felhívja a figyelmet 

arra, hogy nem csak vállalatspecifikus értékelési gondok miatt térhet el a piaci és a könyv 

szerinti érték aránya, hanem mert a kimutatások elkészítésénél használt számviteli elıírások 

sem mindig azonosak37. Ráadásul a könyv szerinti érték alakulása is számos tényezıtıl, de 

legfıképpen a számviteli standardoktól függ. Ez a ráta nem veszi figyelembe a könyvekben 

szereplı eszközök értékének kimutatottól való eltérését, az esetlegesen kimutatott goodwillt, 

és a kötelezettségek piaci értékének változását sem (Juhász 2004a).  

A Tobin-féle q a vállalat piaci értéke és eszközei összesített helyettesítési költségének a 

hányadosa38. Ha a q értéke meghaladja az egyet, a vállalat a normálnál magasabb hozamot ér 

el. Zambon és Marzo (2007) kiemeli, hogy az elızı mutatóhoz hasonlóan, a Tobin-féle q is 

alkalmas arra, hogy olyan vállalatokat hasonlítsunk össze, amelyek ugyanazon iparágban 

ugyanazon piacokért versenyeznek, és így hasonló összetételő és állományú tárgyi 

eszközökkel rendelkeznek, vagyis valamifajta teljesítmény benchmarkként használható. 

Piaci érték alapú módszerek között kell megemlíteni a részvényáras módszert. Hazánkban 

Boda György (2005) tett sikeres kísérletet hazai, tızsdén lévı vállalatok (MATÁV, MOL, 

RICHTER, OTP) tudástıkéjének meghatározására a részvényáras módszer segítségével. Boda 

(2005) szerint, ha egy vállalat jelen van a tızsdén, akkor a részvényáras és a másik, általa 

alkalmazott módszer: a diszkontált cash flow módszer (DCF módszer) azonos eredményre 

                                                 

37 Zambon és Marzo (2007) szerint a piaci és könyv szerinti érték hányadosának alkalmazása idıbeli 
inkonzisztenciában is „szenved”, mivel míg a piaci érték folyamatosan nyomon követhetı és felülvizsgálható, 
addig a könyv szerinti érték meghatározása periodikus. Befektetések elemzésekor a jövıbeli bevételi lehetıségek 
kerülnek elıtérbe, és nem múltbeli információkra támaszkodnak, így ez is magyarázhatja a piaci és a könyv 
szerinti érték közötti különbséget (Lev, 2001).  
38 A mutató változó értékei árulkodhatnak a szervezet intellektuális tıke hasznosítási képességérıl (Sveiby, 
2001). Starovic és Marr (2003), valamint Roos (2003) szerint bár a Tobin-féle q - szemben a piaci és a könyv 
szerinti érték hányadosával - legalább helyettesítési (és nem historikus) költségeket tartalmaz, ám e pótlási 
költségek meghatározása nehezebb, mint egész egyszerően ránézni a mérlegre, és meghatározni a könyv szerinti 
értéket. 
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kell, hogy vezessen. Míg ez elıbbi külsı értékítéletet tükröz azzal, hogy „a vállalat saját 

tıkéjét a részvényesek értékítélete alapján átértékeli, és ennek alapján következtet a vállalat 

teljes piaci értékére”, addig a DCF módszer jövıbeli diszkontált szabad cash flow-k 

összegzése alapján következtet a piaci értékre, így az egy belsı mérés eredménye.  

 

A piaci tıkésítésen alapuló módszerekhez sorolható Standfield (1998) Investor Assigned 

Market Value (IAMV) modellje, illetve Rodov és Leliaert (2002) FiMIAM (Financial Method 

of Intangible Assets Measurement) modellje 2002-bıl, amely az intellektuális tıkeelemek 

pénzben kifejezett értékének becslésére épül, de úgy, hogy a piaci és könyv szerinti érték 

közötti különbséget nem tisztán az intellektuális tıkének tudják be. Itt kell megemlíteni 

Sveiby Invisible Balance Sheet (Láthatatlan mérleg) modelljét 1989-bıl, ahol a vállalat piaci 

és nettó könyv szerinti értéke közötti különbség három egymáshoz is kapcsolódó 

intellektuális tıke kategóriának köszönhetı, mégpedig a humán tıkének, az általa belsı 

struktúrának nevezett elemeknek, és a külsı szerkezetnek nevezett elemeknek.  

II.8.b ROA módszerek  

A ROA módszerek, szemben a piaci tıkésítésen alapuló módszerekkel, összetettebbek, 

idıigényesebbek, de a szakemberek többsége szerint pontosabb és alaposabb elemzést tesznek 

lehetıvé.  

E módszerek esetében egy 3-5 éves idıszak átlagos adózás elıtti eredményét viszonyítjuk 

ugyanezen idıszakot tekintve a tárgyi eszközök átlagos értékéhez, és az így kapott 

megtérülési mutatót vetjük össze az iparági átlaggal. Ha a különbség pozitív, akkor a vállalat 

többlet intellektuális vagyonnal rendelkezik az iparághoz képest. Ha a hozambeli különbséget 

megszorozzuk a tárgyi eszközök értékével, akkor megkapjuk az intellektuális tıke hozadékát 

(Gyökér, 2004).  

E kategóriába sorolható a Pulic nevéhez kapcsolódó Value Added Intellectual Coefficient 

(VAIC) modell (1997), amely az eladások és - a munkaerıre fordított költségek nélkül 

figyelembe vett - inputok közötti különbséget méri, majd ezt a különbséget elosztja az 

intellektuális tıke nagyságával, amit a teljes munkaerıköltségbıl becsül. Minél magasabb e 

két mutató aránya, a vállalat annál hatékonyabban használja immateriális vagyonelemeit.  
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A Stewart (1997) és Luthy (1998) által is javasolt Calculated Intangible Value (CIV)39 

eljárás lényege, hogy úgy becsli az intellektuális tıke értékét, hogy a megelızı évek átlagos 

ipari eszközarányos megtérülését és a vállalati eszközállományt alapul véve meghatározzák, 

hogy az átlagosnál mennyivel nagyobb a vállalat nyeresége a várhatónál, és az elvárt 

hozamrátával tıkésített különbözetet tekintik a szellemi tıke értékének (Dzinkowski, 2000, 

idézi Juhász 2004a). Növekvı CIV érték arra utal, hogy a szervezet jövıbeli vagyontermelı 

képességgel bír, még akkor is, ha ezt a piac még nem ismerte fel. A CIV alacsony vagy 

csökkenı értéke pedig arra utalhat, hogy a szervezet immateriális vagyonelemekbe eszközölt 

befektetései nem kifizetıdıek, vagy azt is jelezheti, hogy a szervezet még mindig túl sokat 

költ tárgyi eszközökre. Starovic és Marr (2003), valamint Kujansivu és Lönnqvist (2007) 

szerint a CIV számítása lehetıvé tesz iparágon belüli és iparágak közötti összehasonlításokat 

is, így lehetıség van benchmark adatokként való felhasználásukra, és trendek nyomon 

követésére. 

A ROA módszerek csoportjába sorolható a Baruch Lev (1999) nevéhez főzıdı Knowledge 

Capital Earnings modell, amely az eszközöket és az általuk generált jövedelmeket rendeli 

egymáshoz40. A modell elınye, hogy trendek elemzésére és más vállalatokkal való 

összehasonlításra is alkalmas. Az elızıleg bemutatott modellhez hasonlóan ez sem rendel 

értékeket az egyes immateriális vagyonelemekhez, hanem egyetlen számértékben ragadja meg 

az intellektuális vagyon értékét. 

Széles körben ismert ROA módszer a gazdasági hozzáadott érték (Economic Value Added, 

EVA) módszertana. A gazdasági hozzáadott érték, amely az adózott üzemi eredmény és a 

vállalatba fektetett tıke költségének a különbsége, két célra használható: (1) részben a vállalat 

üzleti értékének meghatározására, a diszkontált pénzáramlás módszer alternatívájaként; (2) 

                                                 

39 A számítás menete (Stewart, 1995): (1) a megelızı 3 év átlagos adózás elıtti jövedelmének kiszámítása; (2) a 
megelızı 3 év (végi) átlagos tárgyi eszköz érték meghatározása; (3) (1) osztása a (2) eredménnyel a ROA 
mutató meghatározásához; (4) ugyanezen három évre az átlagos iparági ROA meghatározása; (5) ha a vállalat 
ROA mutatója nagyobb az iparágra jellemzı ROA-nál, akkor a megtérülési többlet kiszámítása (vállalat 
nyeresége a várhatóhoz képest); (6) a 3 év átlagában a vállalati nyereségadó meghatározása, és ezzel csökkentjük 
az elızıleg kapott eredményt; (7) ezek után pedig a többletnyereség NPV-jének számítása következik (vállalati 
tıkeköltséget alapul véve).  
40 Számításának menete (Starovic és Marr, 2003): (1) a megelızı 3 év jövedelmébıl, és az elemzık által a 
következı 3 évre becsült jövedelmek alapján éves átlagos jövedelem meghatározása; (2) a mérlegben a pénzügyi 
eszközök értékének meghatározása, a pénzügyi jellegő befektetéseken a megtérülési ráta 4,5%, így kiszámítható, 
hogy az éves átlagos jövedelem mekkora része köszönhetı a pénzügyi eszközöknek; (3) ugyanennek vizsgálata a 
tárgyi eszközök esetében, itt a ráta 7%; (4) annak meghatározása, hogy az éves átlagos jövedelem mekkora része 
nem magyarázható sem a pénzügyi eszközökkel, sem pedig a tárgyi eszközökkel, ezt nevezi a tudástıkének 
köszönhetı jövedelemnek; (5) a tudástıkén keletkezett jövedelmet el kell osztani a tudástıke megtérülési 
rátájával.  
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részben a vállalat belsı mőködésének racionalizálására, menedzselésére, és az alkalmazottak 

teljesítményének mérésére, ösztönzésére (Bölöni, 2004). Bár az EVA nem kapcsolódik 

közvetlenül az intellektuális vagyon menedzseléséhez, de azt mutatja, hogy az intellektuális 

eszközök hatékony menedzselése révén az EVA mutató nı, így sokan az EVA mutató 

használata mellett érvelnek. Marchant és Barsky (1997) szerzıpáros szerint vannak olyan 

stratégiakutatók, akik az EVA mutató használata mellett szállnak síkra, mert szerintük 

kiegészítı mutatója lehet az intellektuális vagyont jellemzı egyéb mutatóknak. Az EVA 

azonban nem mutat rá az intellektuális tıke elemeire, és így a menedzsment felsı szintje 

számára nem szolgál világos instrukciókkal az implementálást illetıen.  

Bontis et al. (1999) abban látják az EVA alkalmazásának hátrányát, hogy ott, ahol 

használják, maga után vonja azt, hogy nincs szükség az intellektuális vagyonelemek 

specifikus mérésére. Ráadásul megfigyeléseik szerint az EVA alkalmazásával a menedzserek 

nem értik jobban intellektuális vagyonelemeik természetét, és sem azok különleges 

hozzájárulását a vállalati értékhez, így a számvitel mellett egyfajta fekete dobozként mőködve 

semmilyen jelentısebb erıfeszítéssel nem járul hozzá egy szervezet intellektuális vagyona 

létezésének megerısítéséhez. Zambon és Marzo (2007) az intellektuális tıke mérése 

szempontjából az EVA hátrányának rója fel, hogy historikus adatokra támaszkodik, és nem 

tárja fel az immateriális vagyonba eszközölt befektetések és a pénzügyi teljesítmény közötti 

kapcsolatot, valamint hogy nem alkalmas a hullámzó szervezeti teljesítmény okainak 

azonosítására.  

II.9 Direkt mérési módszerek 

A direkt mérési módszerek lényege, hogy úgy rendelnek pénzbeli értéket az intellektuális 

vagyonhoz, hogy azonosítják annak elemeit, így azok akár közvetlenül, akár összevontan 

értékelhetık. Az így megbecsült átlag feletti jövedelmeket elosztva a vállalat átlagos 

tıkeköltségével megbecsülhetı az intellektuális vagyon értéke. Zambon és Marzo (2007) 

mind a direkt mérési módszereket, mind pedig a scorecard típusú módszereket az 

intellektuális vagyon mikro szinten történı mérése miatt tartja fontosnak.  

E módszerek esetében az intellektuális tıke értékének becslése úgy történik, hogy annak 

egyes összetevıit azonosítják, így azok közvetlenül értékelhetık, majd meghatározzák egy 

adott összetevıhöz kapcsolódó feltételezett pénzáramokat.  

Direkt mérési módszerek kategóriájába sorolható a direkt cash flow (DCF) módszer, 

amely mögötti logika, hogy a szervezetben úgy kell tudatosítani a szellemi tıke elemek 
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értékét, hogy megvizsgálják, hogy azok milyen hatást gyakorolnak egy, a teljes vállalati 

értéket meghatározó DCF modell egyes tényezıire. Stristava et al. (1998, idézi Juhász 2004a) 

öt hatást azonosít: (1) készpénzáramlás növelése; (2) a készpénzáramlás korábbra hozatala; 

(3) a készpénzáramláshoz kapcsolódó kockázat csökkentése; (4) a tıkeszükséglet 

csökkentése; (5) a maradványérték növelése. E hatásokat az egyes intellektuális tıkeelemek 

más-más módon érhetik el, illetve egy-egy intellektuális tıkeelem egyszerre többféle hatást is 

elıidézhet.  

Az egyik legismertebb direkt mérési módszer a Brooking (1996) nevéhez főzıdı 

Technology Broker Audit módszere. A felmérési folyamat 20 olyan kérdés megválaszolásával 

kezdıdik, amelyek az intellektuális tıke indikátor meghatározását segítik. Minél kevésbé 

képes a szervezet e 20 kérdésre igenlı választ adni, annál inkább szüksége van arra, hogy az 

intellektuális vagyonának növelésére koncentráljon. Minden egyes komponenshez specifikus 

audit kérdıív tartozik, amely egy adott intellektuális elemcsoporthoz tartozó változók 

szempontjából vizsgálódik. Brooking szerint az érték, amelyet a vállalat az intellektuális 

tıkéjének tulajdonít, erısen függ a szervezet céljaitól és a piac állapotától, ugyanúgy, 

minthogy minden értékelés vállalatspecifikus és idıben korlátozott (Lynn, 1998). Miután a 

vállalat befejezte az intellektuális vagyonát érintı auditot, Brooking (1996) három módszert 

ajánl a pénzbeli érték meghatározásához: (1) költség szempontú megközelítés, amely az 

eszköz helyettesítési értékének a becslésén alapul; (2) piaci megközelítés, amely piaci 

összehasonlításokat végez az érték becsléséhez; (3) jövedelem alapú megközelítés, amely az 

eszköz jövedelemtermelı képességét becsli (a nettó pénzáramlások NPV-jeként). A 

Technology Broker Audit megközelítés pozitívuma, hogy eszköztárat kínál az intellektuális 

tıke értékének becsléséhez41. A modell legfıbb gyengesége az egyes elemekhez kapcsolódó 

kérdıív kvalitatív eredményeinek pénzbeli értékké való átalakításában mutatkozik meg, így a 

költség szempontú megközelítés alkalmazása azt feltételezi, hogy a helyettesítési költség már 

önmagában valós értéket mutat, annak ellenére, hogy egyedülálló értékük éppen a 

versenyelıny-teremtési képességükben rejlik. A jövedelem alapú modell pedig nagyfokú 

bizonytalansággal és szubjektív becsléssel terhelt. A piaci alapú megközelítés legfıbb 

hátránya, hogy az intellektuális vagyonelemek nagy többsége nem rendelkezik hatékony 

                                                 

41 Lynn (1998) véleménye szerint Brooking egy olyan intellektuális vagyont felmérı audit folyamatot dolgozott 
ki, amely már önmagában is intellektuális vagyonelemnek minısül, ráadásul Brooking aktív 
marketingtevékenysége és a modell mögött meghúzódó fogalmi háttér ösztönzıleg hatott a szervezetekre 
intellektuális vagyonuk értékeléséhez. 
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piacalapú árakkal. Azonban az intellektuális tıke auditban szereplı valamennyi kérdésre adott 

válasz átalakítható olyan Likert skálává, amely segíthet a szervezeteknek abban, hogy 

kvalitatív jellegő kérdésekhez kvantitatív értéket rendeljenek (Bontis, 2001).  

A Nash-féle Accounting for the Future (AFTF) eljárás (1998) a tervezett diszkontált cash 

flow-k rendszerére épül, és a vizsgált idıszak végi és eleji AFTF érték különbsége a vizsgált 

idıszak során keletkezett hozzáadott érték. Szintén ide sorolható a Sullivan-féle Intellectual 

Asset Valuation modell (2000) is, amely a létrehozott szellemi termékek értékének 

meghatározása alapján becsli meg a szellemi tıke nagyságát. Direkt módszerként említhetjük 

a KPMG által kidolgozott módszert: a The Value Explorer-t, amely az immateriális eszközök 

5 típusához rendel értékeket, és az egyes típusokra vonatkozó jellemzık alapján tárja fel a 

szervezet rejtett értékeit (Andriessen, 2005).  

A Citation-weighted patents (hivatkozással súlyozott szabadalmak) módszer a Dow 

Chemicals nevéhez főzıdik, amely egy hatlépéses folyamatot42 definiált az intellektuális 

vagyonelemek becsléséhez (Bontis, 2001). A Dow Chemical elsı lépésben a szabadalmait 

vette alapul intellektuális vagyonának láthatóvá tételéhez43. Azzal, hogy objektívan, többfajta 

indikátor hozzárendelésével mérték és követték nyomon a szabadalmakat, az, mint 

intellektuális vagyonelem, tartalommal telt meg, és a K+F erıfeszítések szervezeti mőködésbe 

való mélyebb beágyazását is lehetıvé tette (Bontis, 2001). A high-tech iparágakban végzett 

korábbi kutatások (pl. Trajtenberg, 1989; Shane, 1993 idézi Cañibano et al., 2000) azt 

mutatták, hogy a szabadalmi mutatók hivatkozással való súlyozása segíthet a szabadalmi 

változók szervezet értékében játszott magyarázó erejének a növelésében. Hall et al. (1999, 

idézi Bontis, 1999) nagyobb mintájú, több iparágat is integráló kutatásukban azt találták, hogy 

a K+F erısebben korrelál a piaci értékkel, mint a szabadalmak, vagy a szabadalmi 

hivatkozások, és a hivatkozásokkal súlyozott szabadalmak esetében erısebb volt a korreláció, 

mint pusztán a szabadalmakkal.  

                                                 

42 Lépései: (1) a tudás szerepének meghatározása az üzleti tevékenység vonatkozásában; (2) a szervezet 
stratégiáinak kijelölése és a tudáselemeinek számbavétele; (3) a szervezet portfóliójában szereplı tudáselemek 
csoportosítása; (4) ezen elemek megtartási, fejlesztési, eladási vagy elengedési értékének meghatározása; (5) 
azon területekbe invesztálni, ahol a legnagyobb tudásbeli hiányosság tapasztalható; (6) új tudásportfolió 
összeállítása és a folyamat újrakezdése. 
43 A hagyományos pénzügyi-számviteli beszámolók is rendelnek értéket a szabadalmakhoz, de ez általában a 
szabadalom megtartásának költségére szorítkozik, és nem veszi figyelembe azon K+F tevékenység költségét, 
amely a szabadalom megszerzéséhez vezetett, sem pedig a szabadalom termelésben való felhasználásával 
keletkezı piaci potenciált. 
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Cañibano et al. (2000) is informatívabbnak tartják a K+F tevékenységek eredményeinek a 

megragadását a szabadalomra épülı mutatók segítségével, ám ezeknek azt a hátrányát emelik 

ki, hogy szintén egy outputot mérnek, így nem ragadják meg teljesen a szervezet innovációs 

erıfeszítéseit, ráadásul a szabadalmaztatásra való hajlandóság különbözik vállalatonként, 

technológiai területenként és országonként is. A szabadalmak relevanciáját vizsgálva 

Griliches et al. (1987) kutatásai azt mutatták, hogy bár nincs olyan magyarázó erejük, mint a 

K+F befektetéseknek, számos információt szolgáltatnak a K+F mérésekhez.  

II.10 A kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (BSC) és az intellektuális tıke elmélet 

kapcsolata 

Több éven át számos vállalatnál folytatott vizsgálatai alapján Kaplan és Norton (1996) 

amellett tette le voksát, hogy többdimenziós mérési rendszerre van szükség a menedzseri 

döntések meghozatalához, így a nevükhöz főzıdı Balanced Scorecard mutatószámrendszer a 

szervezet belsı és külsı környezetét is figyelembe vevı indikátorokat ajánl. Valójában nem 

ez volt az elsı kezdeményezés nem pénzügyi mutatók mérésére (Eccles, 1991). Az 1990-es 

évek elején már sok vállalat mért ciklusidıt, vevıi elégedettséget, piaci részesedést, és e 

mérések egyike sem pénzben kifejezett mutatószámokra épült. Azonban ez volt az elsı olyan 

kezdeményezés, amikor a vállalatokat arra buzdították, hogy szisztematikusan mérjenek 

pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokat is, beleértve a vevıi nézıpontot, a belsı üzleti 

folyamatok szempontját, valamint a tanulás és fejlıdés nézıpontját, és ezeket egy koherens 

rendszerben kapcsolják össze.  
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5. ábra: A kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (Kaplan és Norton, 1992) 
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Bár nem Kaplan és Norton voltak azok, akik az intellektuális tıke fogalmával 

elırukkoltak a BSC rendszerének bemutatásakor, de a BSC mögött meghúzódó koncepció és 

az IC mérés céljai bizonyos tekintetben átfedik egymást, de más módszerekhez fordulnak 

(Bontis, 2001). Bontis (2001), valamint Roos (2003) részletesen vizsgálja a Balanced 

Scorecard elınyeit és hátrányait az intellektuális tıkeelemek mérése szempontjából. Bacsur és 

Boda (2006) a pénzügyi nézıpontot megfelelteti a látható vagyonnak, a BSC által hozott, 

pénzügyi nézıpontot kiegészítı másik három szempontot megfelelteti Sveiby láthatatlan 

vagyon mérlegének. A vevıi nézıpontot a Sveiby-féle külsı szerkezetnek (általuk 

Ügyfeleknek nevezett láthatatlan vagyonrésznek), a belsı üzleti folyamatok nézıpontját a 

belsı szerkezetnek (vagy ahogy ık nevezik a Szervezeti Eszközöknek), és a tanulás és 

fejlıdés nézıpontját a munkatársak kompetenciájával állítják párhuzamba. Ez a fajta 

megközelítés az egyes nézıpontok közötti ok-okozati és logikai kapcsolatrendszernek 

köszönhetıen utal az intellektuális tıke összetevık egymásra gyakorolt hatására is, és nem 

egymás mellett képzeli el a láthatatlan vagyont alkotó három tıke-összetevıt, így az 

alkalmazottak kompetenciáját, a belsı és a külsı szerkezetet.  

Allee (1999) szerint mind a Balanced Scorecard, mind pedig az intellektuális tıke 

mérésére tett kezdeti kísérletek a szervezeti értékteremtéssel és a vállalati 

teljesítményméréssel kapcsolatban kialakult felfogásokat alapjaiban változtatták meg. 

Véleménye szerint mindkettı a vállalat azon hagyományos felfogására épít, hogy mi van 

belül, és mi van azon kívül: a vállalatot egy meglehetısen zárt rendszerként kezelik, kivéve a 

beszállítóktól érkezı inputokat, és azokat az outputokat, amelyek a vevıkkel való közvetlen 

jövedelemcsere alapjai.  

Lengyel (2002) a BSC és az intellektuális tıke elemei közötti kapcsolatot úgy ragadta 

meg, hogy a vevıi nézıpontban történik az ügyfél tıke mérése, a mőködési folyamatok és a 

tanulás és fejlıdés nézıpontjában a strukturális tıke és a humán tıke mérése. Az ok-okozati 

kapcsolatok lényegét az intellektuális tıke esetében ugyanúgy látja, mint a BSC nézıpontjai 

közötti ok-okozati kapcsolatokat, vagyis a humán tıke hat a strukturális tıkére, illetve azzá 

alakul, az ügyfél tıkét eredményez, amely a pénzügyi tıkében csúcsosodik ki.  

Bukh et al. (2002) egy szoftvercég esetében vizsgálta az intellektuális tıke beszámoló 

készítését és a BSC kapcsolatát. A szervezet az Üzleti Kiválóság modellre építette mind BSC 

rendszerét, mind pedig az intellektuális tıke beszámolóját azzal a magyarázattal, hogy az 

Üzleti Kiválóság modell ok-okozati kapcsolatrendszerben mutatja be, hogy a szervezet 

eredményei hogyan öltenek testet az inputok és különbözı transzformációk rendszerén 
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keresztül, és a pénzügyi eredmények mellett a vevıkhöz, alkalmazottakhoz, az innovációhoz 

és a szervezeti környezethez kapcsolódó eredmények is szerepet kapnak.  

Moore et al. (2001) a BSC-t vették alapul egy tudásvállalat intellektuális tıkéjének 

menedzseléséhez, és kiemelték, hogy a BSC létrehozása a tudásalapú szervezet stratégiai 

környezetét figyelembe véve mind hagyományos, mind pedig nem hagyományos 

teljesítménymérési módszereket is magában kell, hogy foglaljon. Arora (2002) azt vizsgálta, 

hogy hogyan használható fel a BSC elmélete a tudásmenedzsment hatékony 

implementálásához, és arra az eredményre jutott, hogy azok a szervezetek, amelyek a BSC 

alapján közelítik a stratégia megalkotását, eredményesebbek a tudásmenedzsment 

implementálása terén.  

Az alkalmazott mutatószámokat illetıen a BSC ok-okozati kapcsolatok feltárására 

törekszik indikátorrendszerében ahhoz, hogy elırejelzést tudjon adni a szervezet pénzügyi 

jövıjét illetıen (Kaplan és Norton, 1996; 2001). Az intellektuális tıke szemléletében az 

indikátorok feladata, hogy „elmeséljék”, képet adjanak a szervezet intellektuális tıke 

menedzsmentjérıl, és a mutatószámok célja e menedzsment tevékenységek leírása (Allee, 

1997; Birkitt, 1995; Bukh et al., 2001). A BSC esetében az indikátorok szekvenciális ok-

okozati kapcsolatban állnak, míg az intellektuális tıke elmélet esetében az indikátorok egy 

hálózatos rendszert alkotnak a képességek és azok fejlesztése körül.  

A BSC és az IC közötti kapcsolatot vizsgálva Bontis et al. (1999) és Allee (1999) arra a 

következtetésre jutott, hogy a BSC egy egyensúlyon alapuló modell, míg az IC modell a 

humán, a strukturális és vevıi tıkeelemek felhalmozódásának dinamikus változására épül.  

Több tanulmány foglalkozott annak vizsgálatával, hogy a BSC az intellektuális tıke 

mérésének és menedzselésének fontos eszköze (Andriessen, 2004b; Kaplan et al., 2004, 

Kaplan és Norton 2004). A Skandia a BSC eszközeinek segítségével kapcsolatot teremtett az 

IC indikátorok és pénzügyi eredményei között. Két tanulmány foglalkozott azzal, hogy a BSC 

hogyan használható fel az intellektuális tıke mérésére. Walker és MacDonald (2001) nevéhez 

főzıdik a BSC-re épülı HR scorecard kialakítása, amely a munkaerı mutatószámainak 

nyomon követéséhez, a munkaerıvel kapcsolatos statisztikák elemzéséhez, munkaerı-

állománnyal kapcsolatos aktuális kérdések diagnosztizálásához, a pénzügyi hatások 

elemzéséhez nyújt módszereket, megoldási javaslatokat vetít elıre és nyomon követi a HR 

fejlesztéseket. Hagood és Friedman (2002) azt vizsgálta, hogy hogyan járulhat hozzá a BSC a 

szervezet humán erıforrás információrendszerének teljesítményméréséhez, és ennek 
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megfelelıen BSC alapú teljesítménymérési rendszert alakított ki, amely a költségeket és a 

rendszer hatékonyságát hivatott igazolni.  

Wu (2005) taiwani vállalat példáján vizsgálta a BSC és stratégiai intellektuális tıke (SIC) 

kapcsolatát, és egy esettanulmány keretében mutatta be, hogy a BSC hogyan járulhat hozzá a 

stratégiai intellektuális tıke létrehozásához, alakításához és méréséhez, és hogyan 

támogathatja az intellektuális tıkérıl szóló beszámolókat.  

II.11 Scorecard típusú módszerek 

A direkt mérési módszerekhez hasonlóan az intellektuális vagyont mikro szinten kívánja 

elemezni, ám a scorecard típusú módszerek célja, hogy a pénzügyi mutatószámoknál, és így a 

pénzügyi mérésnél az adott jellemzı leírására alkalmasabb mutatószámot válasszanak, ám 

hátrányuk, hogy a vállalatok közötti összehasonlításra csak korlátozottan alkalmasak. A 

mutatószámokra épülı módszerek lényege a direkt módszerekhez hasonlóan, hogy az 

intellektuális tıkeelemekre koncentrálnak és azok „állapotáról” adnak tájékoztatást. Abban 

viszont lényeges a különbség, hogy nem pénzértéket rendelnek az egyes összetevıkhöz, 

hanem az elemeket jellemzı, azok állapotát legjobban kifejezı mérıszámokat, és ezeket 

mutatószámrendszerbe foglalva, esetleg grafikusan ábrázolva, megfelelı tájékoztatást adnak 

az érdekelteknek az intellektuális tıkeelemek állapotáról. Marr et al. (2004) a legfontosabb 

intellektuális tıke modelleknek a Skandia Navigatort, az IC-Indexet, és Sveiby Immateriális 

Vagyonfigyelıjét tekinti a scorecard típusú módszerek közül. 

II.11.a IC-Index 

Az IC- Index a 90-es évek elsı felében létrejött ún. második generációs módszer44, amely 

Göran Roos és kollégái nevéhez főzıdik (Intelletual Capital Services Ltd.). Az aggregát index 

a szervezet intellektuális vagyonának nagyságát az egyes intellektuális vagyonelemekre 

vonatkozó indikátorok egyetlen indexbe való sőrítése útján kívánja megragadni (Roos és 

Roos, 1998). Egy összesített index azt is lehetıvé teszi, hogy különálló mutatószámok hosszú 

listája helyett azonnali fejlesztéseket kezdeményezzenek, mivel az megköveteli a különbözı 

                                                 

44 Roos et al. (1997, p. 80.) szerint a második generációs gyakorlatok célja, hogy a szervezet értékteremtési 
folyamatait vizualizálják, amelyek így átfogóan menedzselhetık. Ez a szintézis lehetıvé teszi azt is, hogy a 
szervezet intellektuális vagyonbeli helyzetét holisztikusan értékeljék, míg az elsı generációs gyakorlatok csupán 
az intellektuális vagyon egyes összetevıivel kapcsolatban szolgáltatnak információt.  
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mutatószámok közötti prioritások és kapcsolatok megértését. Az IC-Index számítása, a 

materiális vagyonelemek mutatószámaihoz hasonlóan, értékbecslésen, súlyok 

megválasztásán, indikátorokon alapul, és azon a felismerésen, hogy az intellektuális tıke jelen 

van, és fontos szerepet tölt be a szervezeti mőködésben. 

Az egyes indikátorok súlyozottan szerepelnek az indexben, ráadásul számításához a 

mutatószámok dimenzió nélkülivé való átalakítására van szükség (mivel eredetileg mindegyik 

más-más mértékegységő), ráadásul e dimenzió nélküli mutatók súlyozásával létrejött index 

robusztusabb is abban az értelemben, hogy azt is figyelembe veszi, hogy az intellektuális 

vagyonelemek nem additívak, és bonyolult kölcsönhatások állnak fenn közöttük. Az egyes 

intellektuális vagyonelemekre vonatkozó indikátorok egyetlen mutatószámba való integrálása 

a komplex rendszerek összemérésének a problematikáját is felvetik (Kindler és Papp, 1977).  

Bontis et al. (1999) szerint az IC-Indexben bekövetkezı változások az index mögött álló 

intellektuális vagyonelemekben bekövetkezett változásokat tükrözik, az index pedig jelzi a 

jövıbeli jövedelemtermelı képesség hajtóerıit és az azokban zajló változásokat. Roos et al. 

(1997) szerint az IC-Index számos fontos tulajdonsággal bír: egy olyan sajátos mutatószám, 

amely az intellektuális vagyon dinamikájának nyomon követésére fókuszál, egyúttal alkalmas 

arra, hogy korábbi idıszakok teljesítményét is figyelembe vegye, a vállalat kívülrıl való 

szemléléséhez képest (amely döntıen a fizikai vagyonelemek vizsgálatán alapul) eltérı 

módon veszi górcsı alá a vállalatot. Egy önmagát korrigáló indexrıl van szó abban a 

tekintetben, hogy ha az IC-Index teljesítménye nem tükrözi a szervezet piaci értékének a 

változását, akkor a súlyok, a tıke megjelenési formái, és/vagy az indikátorok hibásak. 

Az IC-Index célja (Roos et al., 1997), hogy belsı menedzsment eszközként az erıforrások 

és folyamatok rendszerében feltárja a rejtett értékeket, és a stratégiai célok teljesülésének 

méréséhez keretrendszert szolgáltasson45. Roos et al. (1997) szerint a vállalat stratégiája és 

azok az intellektuális vagyonelemek, amelyek a stratégiai célok elérését szolgálják, kell, hogy 

legyenek a legfıbb tényezık annak meghatározásában, hogy az intellektuális vagyon mely 

tıkeelemeinek kell megjelenniük az indexben. Ugyanakkor a vállalat egyes üzleti területein 

az intellektuális tıkeelemekhez rendelt súlyok az egyes tıkeelemek relatív fontosságát is 

jeleznék. 

                                                 

45 Bontis et al. (1999) azt támogatják, hogy az intellektuális vagyon IC-Index elıállításához használt definícióját 
azokra az intellektuális vagyonelemekhez kapcsolódó folyamatokra korlátozzák, amelyek többé-kevésbé a 
vállalat ellenırzése alatt állnak. Így ez a sajátos index egy olyan IC metrika létrehozását teszi lehetıvé, amely a 
lehetı legjobban illeszkedik a vállalathoz. 
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Az IC-Index erısen környezetfüggı, és éppen azért a szervezetek közötti univerzalitása 

meglehetısen korlátozott. A megadott definíciók, a stratégiai prioritások, és a kiválasztott 

indikátorok miatt az IC-Index, mint összesített érték összehasonlítása két vállalat esetében, 

vagy ugyanazon vállalat esetén, de két különbözı idıszakban valójában értelmetlen. 

Ráadásul, mivel az intellektuális vagyonelemeket illetıen csak helyettesítı mérésekrıl 

beszélhetünk, a mérések dimenzió nélküliek és ordinális skálán mérhetıek (Roos et al., 1997).  

Marr et al. (2004) szerint az IC-Index legnagyobb elınye, hogy lehetıvé teszi annak 

vizsgálatát, hogy a piaci változások, illetve más teljesítmény indikátorokban bekövetkezı 

változások hogyan korrelálnak az IC-Indexben bekövetkezı változásokkal. Az aggregát 

formájú index hátrányaként említik, hogy a kulcsfontosságú teljesítményokozók azonosítása 

nehézzé válik. Az IC-Index számításának óriási elınye az indikátorok egyetlen mutatószámba 

való integrálása, de nyitott kérdés a súlyszámok indikátorokhoz való rendelése (Mouritsen et 

al., 2001). A szubjektivitás ilyen mértéke a hagyományos pénzügyi-számviteli módszerek és 

feltételezések alkalmazásával is elérhetı (Bontis, 2001). Roos et al. (1997) amellett érvel, 

hogy az IC-Index számításával és használatával a vállalat nagyobb része lesz „látható” és 

értékelhetı. 

 

A scorecard típusú módszerek között most következzenek azok az ismert modellek, 

amelyek az intellektuális vagyonelemeket egyenként, és – az IC-Indextıl eltérıen – nem 

szervezeti szinten vizsgálják. 

II.11.b IC Rating modell 

Az IC Rating modell kialakítása az Intellectual Capital Sweden menedzsment tanácsadó 

szervezet nevéhez főzıdik, amelynek alapításától kezdve a fı célja az volt, hogy alkalmas 

keretrendszert fejlesszen ki a nem pénzügyi mutatószámok méréséhez. A modell célja, hogy a 

szervezeteket képessé tegyék intellektuális vagyonelemeik eredményesebb és hatékonyabb 

menedzselésére, és hogy olyan gyakorlati eszközzel vértezzék fel ıket, amelyet az 

immateriális vagyonelemekkel kapcsolatos gondolkodásukban, elemzéseikben és mérési 

törekvéseikben felhasználhatnak (Jacobsen et al., 2005). Azok a vállalatok, amelyek világos 

jövıképpel és határozott stratégiával rendelkeznek a jövıjüket illetıen, meg tudják 

fogalmazni azt, hogy intellektuális vagyonuk milyen szerepet játszik az elızıek 

megvalósításában. Természetesen a különbözı szervezetek különbözı szerepet szánnak a 

jövıkép és stratégia megvalósítása során a rendelkezésükre álló immateriális vagyonnak. A 
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szervezettıl, a kialakított jövıképtıl és a választott stratégiától függ, hogy milyen szerepet 

kap az intellektuális tıke (Harrison és Sullivan, 2000).  

Az IC Rating modell a szervezet intellektuális vagyonelemeit három jövıbe mutató 

nézıpontból vizsgálja: a hatékonyság, kockázat és megújulás nézıpontjából. Az IC Rating 

modell alkalmas módszer arra, hogy a szervezet megállapítsa, hogy a legmegfelelıbb 

immateriális vagyonelemek megszerzését tőzte-e ki célul jövıképe és stratégiája fényében, és 

a legeredményesebb és leghatékonyabb módon állítják-e ıket a célok szolgálatába. A 

súlyozáshoz pedig mind belsı, mind külsı információkat használnak: nyolcfokozatú skálát 

alkalmazva kérik ki 3 válaszadói szint véleményét, ez pedig az igazgatói szint, a mőködési 

szint, és az egyéni vélemények szintje (Jacobsen et al., 2005).  

A módszer alkalmazásának menete a következı:  

(1) elıtanulmány végzése a szervezet mélyebb megértéséhez, stratégiai lehetıségeinek 

feltárásához;  

(2) a következı lépés a rangsorolás folyamata (ez kb. 4-6 hetet vesz igénybe, mélyinterjúkat 

folytatnak mind belsı, mind pedig külsı érdekelt felekkel, és több mint 200 nem pénzügyi 

jellegő, a szervezeti teljesítmény szempontjából kritikusnak ítélt mutató vizsgálatára kerül 

sor);  

(3) ennek eredménye azon kulcsfontosságú nem tárgyiasult tıkeelemek feltárása, amelyek a 

stratégiai célok teljesülését szolgálják;  

(4) az így képzıdı eredmény bemenı adatként szolgálhat akár egy Balanced Scorecard, akár 

egy Navigator típusú módszertan alkalmazásához46.  

A módszer elınyeként kell mindenképpen kiemelni, hogy a világon már több mint 200 

szervezet (profitorientált szervezeteken túl közigazgatási szervezetek is) próbálkozott meg a 

módszertan adaptálásával.  

                                                 

46 Jacobsen és Hofman-Bang (2004) véleménye szerint a nem tárgyiasult vagyonelemeket illetıen az IC Rating 
több részlettel szolgál, mint a Balanced Scorecard, és ez a két módszer eltérı céljaiban is tetten érhetı. 
Hátrányának a más hasonló módszerekben is meghúzódó szubjektivitást tekintik, de a legilletékesebb válaszadók 
megfelelı kiválasztásával a módszer kimenetei validálhatók, ráadásul mindig bizonytalansággal teli egy olyan 
folyamat, ahol a válaszadók egyéni véleményüket fejtik ki, és elvont tényezık rangsorolását kérik tılük. 
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II.11.c Skandia Navigator 

A Skandia tekinthetı az elsı olyan szervezetnek, amely valóban következetes 

erıfeszítéseket tett kézzel nem fogható vagyonelemeinek mérésére47 (Bontis, 1996, Huseman 

és Goodman, 1999). Ennek modellje a talán egyik legismertebb intellektuális tıke mérési 

modell: a Skandia Navigator, melynek egyik legfıbb jellegzetessége az ahhoz kapcsolódó 

intellektuális tıke definícióban rejlik. Az intellektuális tıke nem csak a munkaerı állomány 

képességeit és szakértelmét, hanem azon rendszereket és folyamatokat is magában foglalja, 

amelynek célja a tudás megszerzése és hasznosítása. Sveiby Immateriális Vagyonfigyelıjével 

hasonló fogalmi keretrendszerre épül, és a Navigator célja, hogy egy kiegyensúlyozott képet 

adjon a szervezet rendelkezésére álló pénzügyi és intellektuális tıkérıl (Zambon és Marzo, 

2007). Sveiby (1998) a Balanced Scorecard és a Celemi immateriális vagyonfigyelıje 

kombinációjaként látja a Skandia Navigatort.  
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6. ábra: A Skandia modellje (Skandia, 1994) 

A Skandia öt fókuszterületet határoz meg (6. ábra), és az így kialakított osztályozás célja, 

hogy a szervezet értékének valódi gyökereit tárja fel olyan rejtett, dinamikus természető 

tényezık mérésével, amelyek „a látható szervezet épületei és termékei mögött húzódnak meg” 

                                                 

47 Az elsı intellektuális tıke beszámolóját 1985-ben készítette el, és abban is úttörınek tekinthetı, hogy 1994-
ben elsıként csatolta hagyományos pénzügyi-számviteli beszámolója mellé azon kívüli immateriális 
vagyonelemeinek alakulását bemutató beszámolóját „A Skandia intellektuális tıkéjének feltárása” (Visualizing 
Intellectual Capital at Skandia) címmel. A beszámoló hátterében az az érvelés húzódott meg, hogy a 
hagyományos pénzügyi beszámolók csak múltbeli pénzügyi információkat szolgáltatnak egy vállalatról, így 
kiegészítı információkra van szükség annak érdekében, hogy egy szervezet jelenlegi és jövıbeli adottságait fel 
lehessen mérni. E hiányosság kiküszöbölésére építette fel a Skandia Skandia Navigator elnevezéső mérési 
keretrendszerét. 
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(Edvinsson és Malone, 1997, p. 11). Ennek része a pénzügyi fókusz48, amely a historikus 

adatokon nyugvó pénzügyi nézıpontot integrálja a modellbe. A vevıi fókusz49 a vevıket és a 

velük fenntartott kapcsolatokat foglalja magában, a folyamatfókusz50 elsısorban a 

folyamatokhoz és technológiához, mint értékteremtésben szerepet játszó eszközökhöz 

kapcsolódó elemeket tartalmaz, mint pl. az informatikai rendszereket, hálózatokat, általános 

mőködési folyamatokat. A megújulás és növekedés nézıpontnak51 nincs az Edvinsson és 

Malone (1997) által definiált szellemi tıke tartalmi elemekben pontos megfelelıje, de 

magában foglalja az innovációs tıkét, és olyan mutatószámokat, amelyek azt jelzik, hogy 

milyen jól készíti fel magát a szervezet a jövıre nézve. A humán fókusz52 a modell 

középpontjában áll, ezzel jelezve a szervezet aktív intelligenciájának központi szerepét.  

A Skandia Navigator nemcsak e fókuszterületek közötti kapcsolatot vizsgálja, hanem azok 

idıbeli alakulását is. Edvinsson és Malone (1997) szerint az intellektuális tıke a szervezeti 

érték olyan alapjaiban új megközelítésmódja, amely nem fog csak arra szorítkozni, hogy 

kiegészítı szerepet játsszon a hagyományos számvitel mellett.  

A Skandia intellektuális tıkét érintı beszámolója 91 új intellektuális vagyon mérésére 

szolgáló mutatószámot használ, és 73 hagyományos mutatószámot az öt terület mérésére. 

Edvinsson és Malone (1997) azt elismeri, hogy redundancia fennállhat, és az egyes mutatók 

nem egyformán fontosak. Annak ellenére, hogy tapasztalataikat felhasználva egy univerzális 

intellektuális tıke beszámoló kialakításán fáradoznak, még mindig 112 mutatószám mérését 

javasolják (a korábbi 164 javasolt mutatószámmal szemben).  

A Skandia Navigator egy igen fontos eszköz, de mivel ez is a számviteli mérlegbıl indul 

ki a vállalat értékének a meghatározásához, így több olyan intellektuális tıkeelemet figyelmen 

                                                 

48 A mai vállalatok célja a profitmaximalizálás értékteremtés útján, ezt tükrözi a pénzügyi fókusz, néhány 
Edvinsson és Malone (1997) által ajánlott mutató: mérlegösszeg, bevételek/mérlegösszeg, piaci érték, egy 
alkalmazottra jutó hozzáadott érték, K+F befektetések. 
49 A vállalat vevıinek értéke valamennyi vevıi kapcsolat jelenértékeként kerül kiszámításra, és néhány 
mutatószám: piaci részesedés, vevık száma, elvesztett vevık száma, elégedett vevıi index, a vevıi 
kapcsolatfelvételtıl az eladásig eltelt átlagos idı. 
50 A következı mutatószámok rendelhetık példaképpen a folyamatfókuszhoz: egy alkalmazottra jutó 
adminisztrációs költség, IT kapacitás, hiba nélküli szerzıdések száma stb.  
51 Míg a pénzügyi fókusz a múltba tekint, a megújulás és növekedés nézıpont a jövıbe tekint, és azt kívánja 
meghatározni, hogy a szervezet hogyan készülhet fel a legjobban a jövı üzleti lehetıségeire, olyan 
mutatószámok említhetık itt, mint pl. K+F költségek/adminisztratív költségek; 40 év alatti alkalmazottak aránya, 
egy vevıre jutó megújulási költség. 
52 A humán fókusz azért került a modell középpontjába, mert az összes eddig említett területtel szoros 
kapcsolatban áll, mutatószámai pl. vezetési index, motivációs index, alkalmazottak forgási sebessége, nıi 
vezetık aránya stb.  
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kívül hagy, amely fontos szerepet játszik az értékteremtésben, pl. a szervezeti kultúra, a 

szervezeti tanulás, vagy az alkalmazottak kreativitása. Ráadásul a több mint 100 ajánlott 

mutató között vannak téves feltételezések is, pl. a munkahelyen megjelenı és a számítógépük 

elıtt ülı alkalmazottak száma nem feltétlenül tükrözi azt, hogy olyan tudást is befektetnek, 

amelyet a vállalat versenyelınnyé formálhat, így a Skandia strukturális tıkéjében szereplı 

elemek, beleértve a szervezet által birtokolt számítógépek számát, vitathatóak (Huseman és 

Goodman, 1999). Roos et al. (1997) megközelítése szerint a Skandia a mérlegnek megfelelı 

megközelítést alkalmaz intellektuális vagyonának mérésekor, így csak egy pillanatképet ad, és 

nem képes tükrözni a szervezet dinamikus folyamatait53.   

A Skandia modelljének egyik legnagyobb újdonsága az volt, hogy felismerte a vevıi tıke 

vállalati értékre gyakorolt hatását, és a szervezeti struktúrához és folyamatokhoz kapcsolódó 

tényezıkrıl olyan átfogó képet kívánt alkotni, amelyre korábban még kísérletet sem tettek. 

Mindemellett a modell másik nagy erıssége, hogy a szervezeti struktúra és a folyamatok 

lefedéséhez egy olyan széles spektrumot nyújt a folyamatokra, valamint a megújulásra és 

fejlıdésre való fókuszálással, amely példa nélkülinek tekinthetı (Bontis, 2001).  

II.11.d Immateriális Vagyonfigyelı (Intangible Assets Monitor, IAM) 

Sveiby fogalmi keretrendszere az intellektuális vagyonelemek három fı csoportjára épít: a 

külsı struktúrára54 (márkák, vevıi és beszállítói kapcsolatok), a belsı struktúrára55 (vagyis a 

szervezetre: menedzsment, támogató személyzet, jogi struktúra, R&D, szoftverek stb.), és az 

                                                 

53 Edvinsson és Malone (1997) arra is kitér, hogy a közvetlen megszámlálás útján nyert mutatókat össze kell 
hasonlítani más hasonló mutatókkal, és ezekbıl vagy arányokat kell képezni (és így %-os formában 
kifejezhetık), vagy pénzben kell ıket kifejezni annak érdekében, hogy kétfajta mérésre redukálják az 
erıfeszítéseket. A pénzben kifejezett mutatószámokat úgy összesítik, hogy egy elıre meghatározott súlyozási 
rendszert alkalmaznak a szervezet teljes intellektuális tıkéjének pénzbeli értékének kifejezésére (C). A 
százalékos formában kifejezett mutatószámok, amelyek a hiányosság mérıszámainak is tekinthetıek, 
összesítésével pedig az intellektuális tıke hatásfokát (i) kaphatjuk meg, amely magában foglalja a „gyorsaságot, 
a pozíciót, és irányt” (p. 184). A szervezet intellektuális tıkéje a pénzbeli érték és a hatásfok szorzataként 
állítható elı. A hatásfok tulajdonképpen arról árulkodik, hogy a szervezet a rendelkezésére álló intellektuális 
vagyonelemeket jelenleg milyen hatékonysággal hasznosítja, míg az intellektuális tıke pénzben kifejezett értéke 
a szervezet jövı iránti elkötelezettségét hangsúlyozza.  
54 Ide sorolja a vevıi kapcsolatokon kívül a külsı szakértıket, és beszállítókat, illetve a velük kiépített 
kapcsolatrendszer jellemzıit. Sokkal inkább a külsı struktúrához sorolhatóak, mivel a szervezet külsı kapcsolati 
hálózatának fontos elemei, amelyet a tudásszervezet azért épít ki, hogy a tudás-átalakítás folyamatát támogassa.  
55 Azok az alkalmazottak, akiknek a munkája inkább a belsı, mint a külsı struktúra fenntartását, karbantartását 
és fejlesztését célozza, így pl. azok, akik a könyvelésen, az adminisztrációban vagy a recepción dolgoznak, a 
szervezet hosszú távú életképességéhez persze nélkülözhetetlenek, de sokkal inkább a szervezet belsı 
struktúrájának mőködéséhez járulnak hozzá, így a velük kapcsolatos méréseket a belsı struktúra kategóriája alatt 
kell számba venni. 
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egyéni kompetenciákra56 (képzés, tapasztalat). Sveiby (1997) szerint e három indikátor 

mérésének célja, hogy egyfajta menedzseri kontrolt biztosítson. Ehhez az elsı lépés az 

eredményekben érdekeltek azonosítása. A külsı beszámoló készítésének érdekeltjei a vevık, 

hitelezık, részvényesek, így a vállalat külsı megítélıi képet kaphatnak a szervezet 

menedzsmentjének minıségérıl, és véleményt alkothatnak arról, hogy a vállalat megbízható 

beszállító vagy megbízható hitelpartner-e. A külsı felek általában a szervezet pozíciójában, a 

változásokban és a kockázatok felmérésében érdekeltek, e külsı beszámolók általában 

hosszabb idıszakokat ölelnek fel. A belsı mérés a menedzsmentet szolgálja, nekik a 

változások nyomonkövetése érdekében minél többet kell megtudniuk a szervezetrıl, hogy ha 

szükséges, akkor idıben megszülessenek a javító intézkedések. Így tulajdonképpen a 

menedzsment információrendszer részeként mőködik, ahol a változások követéséhez flow 

jellegő és irányítási adatokat kell elsısorban szolgáltatni.  

Sveiby (1997, idézi Zambon és Marzo, 2007) szerint a szervezet lényegét az emberek 

jelentik, a szervezet minden eszköze és strukturális jellemzıje, legyen az akár tárgyiasult, 

vagy nem tárgyiasult, emberi tevékenység eredményei, létezésük és fenntartásuk is az 

emberektıl függ. Az IAM szerint az emberi tevékenységek ezért mind tárgyiasult, mind pedig 

kézzel nem fogható tudásstruktúrákká válnak, amelyek vagy a szervezeten belülre, vagy 

kívülre irányulnak. Ezért az IAM stock/flow szemlélető, mert feltételezi, hogy a szervezet 

egyes vagyonelemei nem kézzelfoghatóak, meghatározza azokat a folyamatokat, amelyek 

növelik, megújítják azokat, és kezelni kívánják elvesztésük kockázatát.  

Három mérési indikátort definiált a három intellektuális vagyonelemcsoportra: növekedés 

és megújulás, hatékonyság és stabilitás. A menedzsereknek minden egyes indikátorhoz kell 

választaniuk egy-két változót. Lényegében Sveiby Immateriális Vagyonfigyelıje nem más, 

mint „egy olyan megjelenítési forma, amely számos lényeges, vonatkozó indikátort mutat be 

egyszerő módon” (Sveiby, 1997, p. 197.). Az indikátorok megválasztása a szervezet 

stratégiájától függ, azonban minden egyes intellektuális vagyonelemhez csak néhány mérési 

indikátort szükséges rendelni, hogy a növekedés és megújulás, a hatékonyság és a stabilitás 

területeit lefedjék (lásd példaként 7. ábra). 

                                                 

56 A szakmai csoportba tartozó alkalmazottak, vagy ahogy Sveiby nevezi ıket: a „szakértık” (akik terveznek, 
gyártanak, megmunkálnak, elıállítják a termékeket, megoldásokkal állnak elı), vagyis az összes olyan 
alkalmazott, aki közvetlenül érintett az ügyfelek vagy vevık kiszolgálásában, e dimenzióban veendık 
figyelembe.  
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7. ábra: Példa SveibyImmateriális Vagyonfigyelıjére (forrás: www. sveiby.com) 

Az immateriális vagyonfigyelı a menedzsment információrendszerébe integrálható, és 

Sveiby hangsúlyozza azt is, hogy lényegre törınek kell lennie, vagyis egy oldalnál nem lehet 

terjedelmesebb, de számos megjegyzéssel érdemes ellátni. Az intellektuális vagyonelemek 

mérési rendszerének kialakításához vezetı második lépés az alkalmazottak két csoportba 

sorolása: szakmai és támogató személyzet. A szakmai csoportba tartozó alkalmazottak azok, 

akik terveznek, gyártanak, megmunkálnak, elıállítják a termékeket, megoldásokkal állnak 

elı, így az összes olyan alkalmazott, aki közvetlenül érintett az ügyfelek vagy vevık 

kiszolgálásában. Az intellektuális vagyonelemek harmadik csoportjánál, vagyis az 

alkalmazottak kompetenciájánál ık azok, akiket figyelembe kell venni. Azok az 

alkalmazottak, akiknek a munkája inkább a belsı, mint a külsı struktúra fenntartását, 

karbantartását és fejlesztését célozza, így pl. azok, akik a könyvelésen, az adminisztráción 

vagy a recepción dolgoznak, a szervezet hosszú távú fenmaradásához persze 

nélkülözhetetlenek, de sokkal inkább a szervezet belsı struktúrájának mőködéséhez járulnak 

hozzá, így a velük kapcsolatos méréseket a belsı struktúra kategóriája alatt kell számba venni. 

A szervezeten belül az alkalmazottak számos fajta munkát végeznek, különbözı 

kötelezettségekkel bírnak, és így azok, akik közvetlenül a vevık kiszolgálásán dolgoznak, 

szakmainak tekinthetık. Az olyan külsı szakértık, és beszállítók, akik jelentısen 

hozzájárulnak a termeléshez, Sveiby modelljében a külsı struktúrához sorolhatóak, mert a 

szervezet külsı kapcsolati hálózatának fontos elemei, amelyet a tudásszervezet azért épít ki, 

hogy a tudás-átalakítás folyamatát támogassa (Sveiby, 2001).  

Amíg a belsı struktúra hatékonysága, vagyis egy szervezet mőködési hatékonysága 

történelmileg a hagyományos számviteli mérési rendszer részét képezi, addig a másik kettı 
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nem. Sveiby (1997) véleménye szerint a másik két csoporthoz rendelt mutatószámok 

használatával nem az a probléma, hogy nehéz e mutatószámrendszert megtervezni, hanem az, 

hogy az eredményeiket nehéz értelmezni, mivel korrelálnak az üzleti teljesítményben 

bekövetkezett változásokkal. Sveiby javaslata szerint a hagyományos számviteli 

keretrendszert a tudás perspektíváját is integráló új rendszerrel kell helyettesíteni, így egy 

olyan modellt kell létrehozni, amely mind pénzügyi, mind pedig nem pénzügyi 

mutatószámokat is integrál. A nem pénzügyi mutatószámok alkalmasak az intellektuális 

vagyonelemek mérésére, a pénzügyi mutatószámok pedig a látható tıke mérésére, így a két 

mutatószámcsoport együttes alkalmazásával a pénzügyi sikerrıl és a részvényesi értékrıl 

teljes kép adható.  

Az IAM hátrányának tudja be Bontis (2001), hogy mind Sveiby, mind pedig az IAM 

úttörı alkalmazója, a Celemi azzal a feltételezéssel él, hogy a pénzügyi eredmények 

valahogyan kapcsolódnak, és az intellektuális vagyon megfelelı menedzselésével a pénzügyi 

eredmények tükrözni fogják az erıfeszítéseket57. Sveiby azonban kidolgozott a menedzsment 

számára egy olyan TANGO elnevezéső képzési modult, amelynek célja, hogy a menedzserek 

megértsék, hogy hogyan lehet számot adni az intellektuális vagyonról (Bontis és Girardi, 

2000).  

 

Mind a Skandia Navigator, mind pedig az IAM népszerő módszer az intellektuális tıke 

láthatóvá tételére és számbavételére, Zambon és Marzo (2007) annak adott hangot, hogy 

mindkét modell arra a feltételezésre épít, hogy az intellektuális tıke a szervezet piaci és könyv 

szerinti értéke közötti különbség. Pulic (2000) azonban az értékelés és értékteremtés néhány 

olyan szempontját ragadja meg, amelyre nem ad magyarázatot egyik modell sem:  

(1) a piaci alapon történı intellektuális vagyon meghatározás nem lehetséges a tızsdepiacon 

nem jelenlévı szervezetek számára, így e szervezetek számára megoldást kell kínálni annak 

érdekében, hogy piaci alapú intellektuális vagyonértéküket meghatározhassák;  

(2) nincs olyan módszer, amely megfelelıen tudná nyomon követni a jelenlegi üzleti 

folyamatok eredményességét, és így nem is tudják azt jelezni, hogy az alkalmazottak éppen 

értékteremtésben, vagy ellenkezıleg az érték csökkenésében vállalnak szerepet. 

                                                 

57 Lynn (1998) azzal érvel, hogy az effajta „természetes értékteremtés” már felmerült a JIT (Just In Time 
rendszerek) kapcsán is, és több észak-amerikai vállalat esetében nem mőködött, amikor a JIT, minıségkörök stb. 
bevezetését a pénzügyi visszacsatolási rendszerek megfelelı támogatása nélkül kívánták megoldani. 
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II.11.e Összefoglalás 

Az intellektuális tıke mérésének nehézségét az intellektuális tıkeelemekhez kapcsolódó 

(jövıben keletkezı) bevételek és kiadások nagyságának, befolyásának és az ok-okozati 

összefüggés meghatározásának bizonytalansága mellett az okozza, hogy az érték közvetlenül 

pénzben nem mérhetı, közvetve pedig csak erıs torzításokkal (Juhász, 2004b).  

Láttuk, hogy az intellektuális tıke csak akkor menedzselhetı, ha a szükséges mérési 

alapok rendelkezésre állnak. Ehhez a jelenlegi szakirodalom számos módszert kínál, 

mindegyik módszernek megvan a maga specifikus alkalmazási területe. Jelenleg nem létezik 

egy egységes, általánosan elfogadott módszer, ráadásul az intellektuális tıke fogalma sem 

tisztázott. Más a célja az intellektuális tıkét aggregáltan és szeparáltan kezelı modelleknek, 

mint ahogy más a célja a pénzügyi értékelési, és a nem pénzügyi mutatószámokra épülı 

scorecard módszereknek. Minden módszernek megvan a maga elınye, illetve azok a 

szituációk, és értékelési célok (pl. teljesítményértékelés, érintettek informálása, PR, rejtett 

értékek feltárása), amelyekben elınyösen használhatóak. 

A pénzügyi értékelést nyújtó módszerek jól használhatóak, pl. iparági 

összehasonlításokhoz, egy akvizíció vagy tızsdei értékelés során, és persze vitathatatlan 

elınyük, hogy a top menedzsment számára ismert fogalmakkal operálnak. Hátrányuk, hogy 

ezen immateriális jelenségek pénzügyi mutatókkal való megragadása hibás következtetések 

forrása lehet.  

A direkt mérési módszerek ill. a mutatószámrendszerre alapozott módszerek elınye, hogy 

egyenként vizsgálja az összetevıket, így mélyebb megismerést tesz lehetıvé. A 

mutatószámrendszerek további elınye, hogy e mutatószámok direktebb kapcsolatban állnak a 

vizsgált immateriális vagyonelemmel. Hátrányuk, hogy e mutatószámokat a szervezet céljai 

függvényében „testre kell szabni”, ráadásul ezeket nehezebb elfogadtatni a szervezet 

tagjaival, a menedzsmenttel (Sveiby, 2002). 

A fent említett modellek mindegyike sok tekintetben járul hozzá az IC méréséhez, de 

jogosan merül fel a kérdés, hogy a fent említett modellek közül melyik legyen a követendı 

példa a magyar vállalkozások számára? Érdemes a modell megalkotásánál figyelembe venni, 

hogy az IC mérési modellek kronológiai sorrendjét alapul véve azt látjuk, hogy az utóbbi 

idıben a szakirodalom a nem pénzügyi mutatószámokat is integráló scorecard típusú 

módszerekben gazdagabb.  
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Az intellektuális tıke helyes méréséhez öt szabályt kell figyelembe venni Sharma (2001, 

idézi Juhász, 2004):  

(1) Az összefogott mérés és a mutatók rendezett bemutatása mindig célravezetıbb, mint a 

szétszórt eredményközlés. 

(2) A mutatókat a megfelelı üzleti környezetet leíró változókkal együtt kell elemezni. 

(3) Az újszerő mutatók sok egyedi sajátosságot megragadhatnak, de nem szabad eltekinteni a 

hagyományos mércék alkalmazásától sem, mert áttekinthetıvé tehetik az egyes üzleti 

egységek közötti viszonyokat. 

(4) Sokkal hasznosabb a mutatók idıbeli változásának bemutatása, mint a konkrét értékek 

megismertetése. 

(5) Az egyedi mutatók helyett jobb, ha más vállalatokkal összevethetı mércéket határoznak 

meg.  

Boda (2005) utal arra, hogy a tudástıke fejlesztése csak részenként lehetséges, nem elég a 

vállalat teljes tudástıkéjét mérni, a részeket is meg kell tudni ragadni. A részek megragadása 

azonban nehezebb, mint az egész mérése, amely abból fakad, hogy a piaci visszajelzések, 

amelybıl a tudástıke nagyságára következtethetünk, a tudástıke egészét mérik, és nem 

mondanak semmit a részletekrıl. A részek nagyságára a tudástıke elemekbe befektetett pénz 

és idı nagyságából, valamint a befektetések hatékonyságából következtethetünk. Ennek 

lépései: (1) tıkefajták önálló tanulmányozása; (2) a tıkefajták közötti kapcsolatok és 

kombinációk kialakítása; (3) az egyes tıkefajtákba befektetett pénz és idı mérése; (4) annak 

felmérése scorecard módszerekkel, hogy a befektetéseket hogyan érzékeli a piac, a környezet.  

A scorecard módszerek elsıdleges célja nem az, hogy pénzügyi értéket mérjenek, hiszen 

figyelembe véve az IC nem tárgyiasult voltát az nem mérhetı gazdasági változókkal. Láttunk 

erre számos kísérletet, de ezeknek legalább annyi hátránya van az intellektuális tıke mérését 

illetıen, mint amennyi támadás éri a pénzügyi-számviteli szakemberek részérıl a nem 

pénzügyi mutatószámokkal (is) operáló scorecard típusú módszereket. A mérési modell 

lényege lenne továbbá, hogy idırıl idıre biztosítsa a szükséges információkat a menedzsment 

számára, hogy a pillanatnyi helyzetnek megfelelıen módosítsa az IC menedzselésének 

stratégiáját. Következésképpen a mérési modell inkább a mutatók értékelésére fókuszál, és az 

IC-ben mutatkozó trendekre, ahelyett, hogy minden áron gazdasági értéket számolnánk. 
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A scorecard módszerek célja az állapotfelmérés, és hogy választ találjanak arra, hogy 

hogyan menedzselhetık az egyes intellektuális tıkeelemek, és e tekintetben értékeljék a 

stratégiai felkészültséget. Az intellektuális vagyonelemek nem pénzbeli értékének 

meghatározását tőzik ki célul, és olyan folyamatokat és eredményeket mérnek, amelyek az 

intellektuális tıkeelemektıl függnek. A scorecard típusú módszerek egyik célja, hogy a 

pénzügyi mutatószámoknál az adott intellektuális tıkeelem leírására alkalmasabb 

mutatószámot válasszanak.  

A scorecard módszerek azonban vállalatra, szervezeti egységre szabottak, így csak 

különbözı idıpontok állapotának az összehasonlítása lehetséges, hiszen az egyes szervezeti 

egységek maguk választják meg az általuk fontosnak tartott mutatókat, így a benchmarkként 

való felhasználhatóság esélyét csökkentik, szemben a pénzügyi módszerekkel, ahol az egyes 

mutatók számítása között nincsenek különbségek, mindenki ugyanazt érti alatta. E sorok 

szerzıje amellett teszi le voksát, hogy a menedzselési technikák hiányaival küzdı hazai kis- 

és középvállalkozások számára a scorecard típusú mérési rendszerek nagy lehetıségeket 

rejtenek az intellektuális tıke mérési és menedzselési tudatosságának növeléséhez.  

A scorecard módszerek választásának méréselméleti indokai is vannak, ugyanis a vállalat 

teljesítménymenedzsment rendszere pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokat egyaránt 

integráló komplex rendszernek tekinthetı, ahol a pénzügyi mutatószámok arány-, illetve 

intervallum skálán, a nem pénzügyi mutatószámok egy része pedig az arány-, illetve 

intervallum skála helyett legfeljebb sorrendi skálán mérhetı. Fontos megjegyezni, hogy a 

társadalomtudományi jelenségek nagy része csak sorrendi skálán mérhetı. „Komplex 

rendszernek tekintünk minden olyan rendszert, amelyet egyidejőleg több tulajdonság alapján 

minısítünk” (Kindler és Papp, 1977). E komplex rendszerek egyik legfıbb jellemzıje, hogy e 

tulajdonságok lehetnek egyszerő (éles definicióval meghatározható) és összetett 

tulajdonságok (életlenül definiálható), vagy másképpen fogalmazva egy-, illetve 

többdimenziósak. A társadalomtudományi jelenségek esetében sokszor találkozunk életlen 

definícióval meghatározott fontosnak minısített tulajdonságokkal. 

A teljesítménymenedzsment, illetve intellektuális tıke mérési keretrendszereket, mint 

komplex rendszereket egyszerre több tulajdonságuk alapján kívánjuk összehasonlítani, vagy 

pontosabban összemérni. „A mérés számok hozzárendelése objektumokhoz, azok 

tulajdonságaihoz, eseményekhez, szabályoknak valamilyen halmaza szerint” (Stevens, 1951). 

Ennek az összemérésnek az elsı lépése az azonosítás, vagyis meg kell választanunk az 

összemérendı komplex rendszerek közös tulajdonságait (értékelési tényezıit), és definiálni 
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kell azt a szempontrendszert, amelynek az eredménye egy kezelhetı véges 

tulajdonsághalmaz. E kiválasztott és kitüntetett tulajdonságokat a kutatás céljai, esetünkben az 

intellektuális tıke mérésének célja fogja determinálni. A tulajdonsághalmaz megválasztása 

utáni lépés a halmazban szereplı tulajdonságok súlyozása, vagyis a jelentıségük 

megállapítása, amely preferenciák megállapítása útján történik. Ezt követıen az analízis 

fázisa teszi lehetıvé az egyes tulajdonságok szerinti rendezést, míg a szintézis fázisa az 

együttesen tekintett tulajdonsághalmaz szerinti rendezést (Kindler és Papp, 1977). 

Az értékelés nélküli rendezés esetében a korszerő statisztikai módszerek alkalmazásának a 

skálaszintre vonatkozóan szigorú feltételei vannak, még inkább ez a helyzet az értékelést is 

magában foglaló rendezés, vagyis a preferenciasorrend megállapításánál. E preferenciák nem 

mérhetık arányskálán. Persze van olyan széles körben használt függvény, amelyik 

értékmérésre szolgál, a preferenciákat is mérni tudja, ráadásul természetes nullpontja révén 

arányskálát jelent, ez pedig a pénz. Vannak olyan értékelési tényezık (tulajdonságok), 

amelyek pénzzel mérhetık (pl. a vállalat, mint komplex rendszer nyeresége), másrészt az 

imponderábiliák58 azok az értékelési tényezık, amelyek értéke, jelentısége nem mérhetı 

pénzzel, nem mérhetık intervallum- vagy arányskálán. Itt éppen arról van szó, hogy pl. a 

vállalatnál a szervezeti kultúra, az egyedülállló szervezeti eljárások, a márka vitathatatlan 

jelentıséggel bír, van értéke, de nem mérhetı pénzzel.  

Kindler és Papp (1977) nyomán így a probléma a következıképpen ragadható meg: 

adottak az értékelési tényezık, amelyek különbözı szintő skálákon mérhetık, és meg kell 

oldanunk együttes figyelembevételük (közös nevezıik) alapján a komplex rendszerek értékelı 

rendezését, vagyis preferenciasorrendjük megállapítását, és ha lehetséges, a 

preferenciasorrenden túlmenıen a preferenciák intenzitásának intervallumskálán való mérését 

is. A szakirodalom számos technikát kínál a különbözı skálaszintek közötti váltáshoz. 

A scorecard típusú mérési keretrendszerek a pénzügyi mutatószámokat nem pénzügyi 

mutatószámokkal kiegészítve olyan komplex rendszert eredményeznek, amelyek összemérése 

a fenti megfontolások figyelembevételén alapszik.  

Az vitathatatlan, hogy a menedzseri és befektetési döntések megfelelı megalapozását, és 

így a menedzseri tévedések valószínőségét a direkt mérési módszerek biztosíthatnák a 

legjobban. Az intellektuális tıke természetének mibenlétére azonban jó kiindulási alapként 

                                                 

58 Olyan értékelési tényezı, amelynek nincs mértékegysége. Ezek a mérés- és skálaelméletnek megfelelıen 
sorrendi vagy nominális skálán mérhetı tényezık, így ezek életlenül definiáltak.  



 90 

szolgálnak scorecard típusú módszerek, mert a rendelkezésre álló módszercsoportok közül 

pillanatnyilag ezek nyújthatják a legtöbb lehetıséget az intellektuális tıkeelemek 

számbavételére, és a változások nyomon követésére (a jelenlegi helyzetben a módszerek 

kiforrottságát és a kutatási eredményeket alapul véve a scorecard mószerek jobban tudják a 

tévedések valószínőségét csökkenteni, mint a direkt mérési módszerek). Azonban ahhoz, 

hogy az egyes intellektuális tıkeelemekhez kapcsolódó pénzáramokat meghatározhassuk, és 

azokat összehasonlíthassuk, a komplex rendszerek összemérési problematikájának 

tanulmányozását nem lehet megkerülni.  
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III. A kkv-k és az intellektuális tıke szemlélet 

III.1 A kkv szektor intellektuális tıkebeli sajátosságai 

Az Európai Unió a kisvállalati kategória határát ma 50 fıben, a középvállalati kategória 

határát pedig 250 fıben állapítja meg, nagyobb vállalattól való függetlenségi feltételt is 

szabva59. Az utóbbi idıben a kis- és középvállalatok (kkv-k, small and medium-sized 

enterprises, SMEs) elnevezés terjedt el, és e két vállalati kategória együtt való emlegetése is 

hangsúlyozza a kis és közepes mérető vállalatok nagyvállalatoktól eltérı vonásait. Az Európai 

Unió vállalatainak ma mindössze 0,3%-át adják a nagyvállalatok, 99,7%-át pedig a kis- és 

középvállalkozások, amelyek a munkaerı 66,2%-át foglalkoztatják, a teljes vállalati 

populációt alapul véve pedig a forgalom 61,2%-áért felelısek. A Magyarországon mőködı 

678 ezer vállalkozás 99,8 %-a 2006 végén mikro-, kis- és középvállalkozás volt. A mikro-, 

kis- és középvállalkozások állították elı a hozzáadott érték 52%-át a 2003 és 2006 közötti 

idıszakban. 2006-ben a kkv-k adtak munkát a foglalkoztatottak 72%-ának (2,038 millió 

fınek). Míg a nagyvállalatok az összes nettó árbevétel 40,6%-át adják, addig a 

középvállalatok 19,8%-át, a mikro- és kisvállalkozások pedig 39,6%-át termelik meg (GKM, 

2007).  

A kis- és középvállalatok jelentıségének, gazdasági szerepének megítélésekor gyakran 

vértezik fel e szektort nagyobb rugalmasságukat és alkalmazkodóképességüket kifejezı olyan 

jellemzıkkel, mint pl. egyedi igényekre szabott, differenciált teljesítmény, valamint az üzleti 

partnerekkel és az alkalmazottakkal fenntartott személyes kapcsolatok jelentısége. A 

kisvállalatok elınyei között a rugalmasság mellett a nagyobb szabadságfokot, döntési 

folyamataik átláthatóságát, és egyszerőbb voltát, a menedzsment nagyobb személyes 

részvételét, a rugalmasabb vállalati menedzsmentet, valamint hatékonyabb és eredményesebb 

belsı kommunikációt emlegetik a leggyakrabban. A kkv-k esetében a vezetı a hierarchia 

egyszerősége és lapossága miatt közelebbi kapcsolatban van az operatív mőködéssel, 

könnyebb a követendı stratégia meghatározása, és a stratégiai irány kijelölése. A kkv-k 

hátránya a nagyvállalatokhoz képest a szervezeten kívüli bizonytalansági tényezıknek 

                                                 

59 A kkv-król szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján a kis- és középvállalkozások összes foglalkoztatotti 
létszáma 250 fınél kevesebb, éves nettó árbevételük pedig legfeljebb 50 millió euró (12,5 milliárd forint), vagy 
mérlegfıösszegük legfeljebb 43 millió euró (10,75 milliárd forint). Ezen belül kisvállalkozásnak olyan, ötven 
fınél kisebb vállalkozás minısül, amelynek nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege nem haladja meg a tízmillió 
eurót (2,5milliárd forint). A mikrovállalkozás tíz fınél kevesebbet foglalkoztat, nettó árbevételük vagy 
mérlegfıösszegük nem haladja meg a kétmillió eurót (500 millió forint). 
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köszönhetı, mivel kevés a rendelkezésükre álló olyan erıforrás, amely felett nagy befolyással 

rendelkeznek. A szervezet megkülönböztetésének lehetıségei: a minıségre való fókuszálás, 

az innovációkban való élen járás, valamint olyan újításokra való összpontosítás, ahol az 

ötletek forrásai a vevık, a versenytársak és a beszállítók (Jones és Tilley, 2003). A kkv-k 

vezetıi és a szervezeti tagok közötti kommunikáció gyakoribb, gyakran informális, kevésbé 

szabályozott. A szervezeti rugalmasság a versenyelıny kulcsa, ez hatékony belsı hálózatra, 

külsı kapcsolatokra támaszkodik, és az erıforrások korlátozott rendelkezésre állását az új 

tudáselemek gyors felismerési és megszerzési mechanizmusa képes kiegyensúlyozni, így a 

rugalmasságot nem a hagyományos tıkeelemekben, hanem az intellektuális tıkében meglévı 

elınyök adják (Papp, 2006). 

Storey (1994), valamint Welsh és White (1981a) két szempontból tett különbséget a nagy- 

és kisvállalati lét között: (1) a kisvállalatokat körülvevı külsı környezet nagyobb 

bizonytalansága; (2) a motivációk és tevékenységek közötti nagyobb belsı inkonzisztencia. A 

kisvállalatok legfontosabb jellemzıi a nagyvállalatokhoz képest (Ghobadian és Gallear, 1997; 

Berry, 1998; Appiah-Adu és Singh, 1998): (1) informálisabb menedzsment; (2) komoly 

erıforráskorlátok a menedzsment, a munkaerı és a pénzügyek terén; (3) kevés számú vevıre 

való támaszkodás, és korlátozott számú piacon való részvétel; (4) lapos és rugalmas struktúra; 

(5) magas innovációs potenciál; (6) reaktív, tőzoltó jellegő hozzáállás; (7) informális és 

dinamikus stratégiák.  

Wick (2005) szerint a kkv-k három stratégiai elınnyel rendelkeznek a nagyvállalatokkal 

szemben: (1) a kkv-k stratégiájának sikere egy kisebb piaci szegmens igényeinek magas 

szintő kielégítésére épít; (2) a kkv-k egyszerőbb struktúrája és informálisabb folyamatai a 

környezethez való gyorsabb alkalmazkodást tesznek lehetıvé, így stratégiai rugalmasságuk 

magasabb; (3) a sikeres stratégiák az egyedülállóság hangsúlyozásán alapulnak.  

Jelen (1995) a kisvállalatok stratégiai tervezési hiányosságaira hívta fel a figyelmet, ennek 

okaként három tényezıt említ: (1) hiányoznak a specifikus ismeretekkel rendelkezı 

szakemberek; (2) általában egy-két ember hoz stratégiai döntéseket; (3) a fontosabb 

döntéseiket kevésbé befolyásolja a külsı érdekszféra. Ráadásul, mivel a kisvállalatok 

stratégiai mozgékonysága alacsonyabb mértékő, az irányváltoztatás nagyobb erıfeszítéseket 

és hosszú elıkészítést igényel.  

Az innováció fogalmának kkv-khoz való kapcsolása az 1970-es évekre tehetı, amikor 

több empirikus vizsgálat is jelezte, hogy az innovációk meghatározó része e vállalati 
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szektorhoz köthetı. Ács és Audretsch (1987, idézi Szerb és Ulbert, 2002) empirikus kutatásai 

már a 80-as évek végén azt mutatták, hogy a vállalat mérete és az innovációs képesség között 

létezik kapcsolat, a kisvállalatok élen járnak a csúcstechnológiák alkalmazásában, még akkor 

is, amikor a termék az életciklus kezdeti szakaszában van.  

Szerb és Ulbert (2002) a rendszerváltás után a vállalkozások fejlıdésének folyamatát 

extenzív és intenzív szakaszra bontotta. Az utóbbira jellemzı, hogy megjelennek az innovatív 

kkv-k, ám hiányzik az infrastrukturális és intézményi háttér, amely az innováció szigeteit 

összekötné. A vállalkozások alapításának és növekedésének a legfontosabb gátló tényezıi a 

kultúrában, a vállalkozás lényegének meg nem értésében rejlenek, de mindezek mellett a 

belsı tényezık, az üzleti képességek és a gyakorlat hiánya is meghatározó tényezıknek 

számítanak.  

Bár az intellektuális tıke mérését és értékelését illetıen mind az akadémiai szféra 

képviselıi, mind pedig gyakorló szakemberek számos módszert fejlesztettek ki, Cohen és 

Kaimenakis (2007) utal arra, hogy kevés tanulmány foglalkozik azzal, hogy a vállalaton belül 

a különbözı intellektuális vagyonelemek hogyan hatnak egymásra és hogyan hatnak a 

vállalati teljesítményre. Az utóbbi években Bontis (1998), Bontis et al. (2000), Chen et al. 

(2004, 2005), valamint Wang és Chang (2005) tett kísérletet az intellektuális tıkeelemek 

közötti szinergikus hatások feltérképezésére. Ezzel együtt ugyanakkor kevés kutatás 

foglalkozik az intellektuális tıke felmérésével a kkv-k esetében, amelyek jelentısen 

különböznek a nagyvállalatoktól, különösen az erıforrások elérhetıségének korlátozottságát 

és a menedzsment adottságokat tekintve (Welsh és White, 1981b; Shrader et al., 1989). 

Greiner (1998) azt állítja, hogy a kisebb mérető szervezetek a nagyobb vállalatokhoz 

viszonyítva másfajta vállalati gyakorlatokat alkalmaznak.  

Az intellektuális tıke humán, szervezeti és vevıi tıkére való bontását feltételezve 

Desouza és Awazu (2006) vizsgálatai szerint a szervezeti tıke kialakítása és fenntartása a kis- 

és középvállalatok esetében elsısorban az alkalmazottakon keresztül történik. Pontosabban 

arról van szó, hogy míg az explicit tudás híján vannak (mivel a tulajdonos szerepe ez), addig a 

vállalat alkalmazottai a tudást létrehozzák, megosztják, átalakítják és alkalmazzák mindenféle 

automatikus mechanizmusok jelenléte nélkül, amelyek azonban a nagyobb vállalatoknál 

általában megtalálhatóak. Ráadásul az alkalmazottak közös tudást hoznak létre a 

munkaszervezés hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében.  
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Nunes et al. (2006) hasonló eredményre jutott, és arról számol be, hogy a kkv-k 

tudásmenedzsment tevékenységük támogatására informális rendszereket hoznak létre. 

Desouza és Awazu (2006) megfigyelései szerint a nagyvállalatoktól eltérıen a kkv-k esetében 

a humán tıke egészen másképpen viselkedik. Ritkábban fordul elı, hogy egy alkalmazott 

elhagyja a vállalatot, és ha ez mégis megtörténik, akkor jelentıs tudásveszteséget 

eredményez. Szintén ez a szerzıpáros állapította meg azt, hogy a kapcsolati tıke kialakítása 

könnyebb a kkv-k számára, és a nagyvállalatokhoz képest e kapcsolatokon keresztül 

megszerezhetı tudást sokkal könnyebben képesek a nagyobb teljesítmény elérése érdekében 

mozgósítani. Ez utóbbi eredményt támasztja alá Wong és Aspinwall (2004) kutatása is, 

miszerint az, hogy a kkv-k közelebbi kapcsolatban állnak a vevıikkel, lehetıvé teszi 

számukra, hogy a nagyobb vállalatokhoz képest gyorsabban és közvetlenebbül jussanak hozzá 

az így elérhetı tudáshoz.  

III.2 A kkv-k teljesítménymérési gyakorlata 

A kkv-k nagyvállalatokkal szembeni elınyeit és az intellektuális tıkéjüket jellemzı 

specifikumokat alapul véve a kkv-k teljesítménymérési gyakorlatát, és tipikus nehézségeket 

áttekintve kívánom megvizsgálni az intellektuális tıkeelemek azonosítási képességének 

fejlesztéséhez és az intellektuális tıkeelemek számbavételéhez kapcsolódó legfıbb 

jellegzetességeket60.  

A teljesítménymenedzsment rendszerek alkalmazásának célja a kkv-k esetében a 

bizonytalanság és a folyamatok menedzselése, valamint a fejlıdés fenntartása. Garengo et al. 

(2005) a kkv-k teljesítménymenedzsmentbeli fejlıdését vizsgálva négy fı tényezıt emel ki: a 

versenykörnyezet fejlıdését, a minıségi szemléletmód terjedését, a folyamatos fejlıdés 

                                                 

60 Elsı lépésben érdemes számba venni, hogy melyek a teljesítmény azon dimenziói, amelyeket mutatószámok 
segítségével mérni kellene, erre a szakirodalom számos javaslatot ad: 

(1) az idı (pl. átfutási idı, szállítás határidı, folyamatidı, ciklusidı, szállítási sebesség, a munkaerı 
hatékonysága), a minıség (a termék megfelelısége, a szállítás megbízhatósága, a keletkezı hulladék 
mennyisége, az innováció) és a rugalmasság (gyártási hatékonyság, erıforrások hasznosítása, új termékek 
bevezetése, termékinnovációk), mint a mőködés legfontosabb dimenziói (Kaplan, 1983; Schmenner és 
Vollmann, 1994; Neely et al, 1995; Collier, 1995; White, 1996); 

(2) pénzügyi teljesítmény (cash flow, piaci részesedés, árbevétel, jövedelmezıség stb.), mint kritikus teljesítmény 
dimenziók (Keegan et al., 1989; Meyer, 1994; Bititci, 1994; Ghalayini et al., 1997); 

(3) a vevıi elégedettség (piaci részesedés, szolgáltatások, imázs, versenyképesség, innováció, szállítások 
megbízhatósága) és az emberi erıforrások (bevonás, képességek, tanulás, a munkakörülmények, 
termelékenység) két olyan terület, amelyek kritikus mérési területeknek tekinthetık (Eccles, 1991; Kaplan és 
Norton, 1992a). 
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elıtérbe kerülését, és az információtechnológiában bekövetkezett változásokat. A minıségi 

szemléletmód térnyerése, annak szervezeti hatásai, az ISO 9000-es szabványrendszer 2000-es 

revíziója, a minıség díjak térnyerése is támogatja a teljesítménymenedzsment rendszerek 

bevezetését a kkv-k esetében is. A teljesítménymenedzsment rendszer segítségére lehet a kkv-

knak a döntéshozatali folyamatok támogatásában, a menedzsment folyamatok és a stratégiai 

irányítás fejlesztésében (Tenhunen et al., 2001; Hudson et al., 2001). A folyamatos fejlıdés 

elvének hangsúlyozása több kutatót is arra a következtetésre juttatott, hogy a folyamatos 

fejlıdést fenntartó folyamatokat eredményesen támogathatják a teljesítménymenedzsment 

rendszerek (Neely et al., 1996, 2000). Ráadásul a kkv-k nem foglalkoznak intenzíven a 

stratégiai tervezéssel, és a kritikus sikertényezık azonosítása is nagy nehézséget jelent 

számukra. Egy teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása szükségessé teszi a stratégiai 

tervezést, és annak implementálása, majd használata ráirányítja a figyelmet a szervezet 

jelenlegi teljesítménye és a céljaik közötti különbségre (Tenhunen et al., 2001).  

Ghobadian és Gallear (1997) kkv-k esetében vizsgálta a TQM bevezetését, és 

eredményeik rávilágítottak az új rendszerek kifejlesztéséhez kapcsolódó kritikus területekre: 

az erıforrások korlátozott rendelkezésre állása miatt a minıség és az idı kritikus 

teljesítményparaméter a kkv-k számára. Fontos, hogy a vevıi elégedettséget folyamatosan 

magas szinten tudják tartani, mivel mőködésük sikeressége és versenyképességük kevés 

számú vevıtıl függ.  

Garengo et al. (2005) különbözı országokban a kkv-k teljesítménymenedzsment 

rendszerének kiépítésére tett törekvéseket összehasonlítva azt találta, hogy a magas minıségi 

kultúrájú kkv-k elınyben vannak, mert a minıség menedzseléséhez kapcsolódó 

tevékenységek felhívják a figyelmet az alkalmazott menedzsment gyakorlatok nem 

megfelelıségére, és így pozitív hatással vannak a menedzsment rendszerek fejlesztésére. 

Ráadásul a kkv-k nagy többsége vagy nem használ teljesítménymenedzsment rendszert, vagy 

nem megfelelıen implementálja és alkalmazza, ennek okát pedig abban látják, hogy kevés 

olyan modell született, amely a kkv-k speciális tulajdonságait és igényeit figyelembe venné. 

Nem foglalkoznak a teljesítménymenedzsment rendszer más rendszerekhez való illesztésével, 

így kevés az innovációval, az emberi erıforrásokkal, a munkakörülményekkel, a K+F-fel és 

képzéssel kapcsolatos mérés a kkv-k esetében, mivel túlzottan az operatív és pénzügyi 

mőködésre fókuszálnak (Tenhunen et al, 2001). Utalnak olyan kutatásokra, amelyek szerint a 

kkv-k nem érzik még szükségét a BSC modell alkalmazásának annak ellenére, hogy már 
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használnak a vevıi elégedettség, a belsı mőködési folyamatok, és a képzések 

eredményességének mérésére különbözı mutatószámokat.  

A The Chartered Institution of Management Accountants (CIMA, 1993) kutatásai azt 

találták, hogy a kkv-k esetében - a minıségmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezı kkv-kat 

kivéve - szegényes a kapcsolat a stratégia és az alkalmazott mutatók között. Garengo et al. 

(2005) kkv-k teljesítménymenedzsment gyakorlatát vizsgálva e szektor egyik gyengeségének 

az adatok elemzésének a képességét találta. Kivételként szintén a minıségmenedzsment 

tapasztalatokkal rendelkezı kkv-kat tekintik, amelyek legalább az összegyőjtött információk 

grafikus ábrázolására törekednek, mivel a különbözı minıségprogramok támogatják az 

információk megjelenítésére használt eszköztár alkalmazását.  

Neely et al. (2000) a teljesítménymérési keretrendszerek között kiemelik az EFQM Üzleti 

Kiválóság Modellt, amely a teljesítményt meghatározó tényezıket két nagy részre bontja: 

adottságokra és eredményekre. A módszer hátrányai között említik, hogy minden egyes 

kritériumhoz mérıszámok tucatjait lehet hozzárendelni, és kevés útmutatást ad arra 

vonatkozóan, hogy hogyan lehet a legmegbízhatóbb mutatószámokat definiálni és használni. 

A modell elınye, hogy – adott határok között – vállalati mérettıl és a tevékenység jellegétıl 

függetlenül használható.  

A teljesítmény méréséhez szükséges mutatószámok megválasztásához Keegan et al. 

(1989) három lépést javasolnak, Wisner és Fawcett (1991) egy részletesebb, kilenc lépésbıl 

álló folyamatot definiál, míg Neely et al. (2000) egy 12 lépéses folyamat kialakítására tett 

kísérletet. 

A kkv-knak a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításakor a következı 

nehézségekkel kell szembenézniük (Tenhunen et al., 2001; Hudson et al., 2000; Neely és 

Mills, 1993; Jennings és Beaver, 1997; Brouthers et al., 1998): (1) szőkösen rendelkezésre 

álló emberi erıforrások; (2) menedzseri funkciók háttérbe szorulása; (3) a tıke korlátozott 

rendelkezésre állása; (4) reaktív hozzáállás; (5) hallgatólagos tudás; és (6) a teljesítménymérés 

téves értelmezése.  

Számos teljesítménymenedzsment keretrendszer született az évek folyamán, és ezeket 

elemezve Garengo et al. (2005) arra a következtetésre jutott, hogy a modellek egyértelmően 

különválaszthatóak abból a szempontból, hogy melyek használhatók nagyvállalatok, és 

melyek kkv-k esetében. Kifejezetten a kkv szektor specifikumaira szabva két modellt érdemes 

kiemelni. Az egyik a Szervezeti Teljesítménymérés (Organizational Performance 



 97 

Measurement, OPM) modell, amely három elven nyugszik: (1) igazodás (az egyéni és 

szervezeti célok párhuzamba állítása); (2) folyamatszemlélet; (3) megvalósíthatóság. A 

modellben a legfontosabb mutatószám az érdekelt felek elégedettsége (Chennell et al., 2000). 

A másik az Integrált Teljesítménymérés kisvállalkozásokra szabott modellje61 (Integrated 

Performance Measurement for Small Firms, Laitinen, 2002), egy olyan hibrid elszámolási 

rendszer, amely a hagyományos szemléletet ötvözi a tevékenység alapú költségszámítással 

ok-okozati szemléletmódban62.  

Pichanic et al. (2005) 95 cseh kkv esetében vizsgálták a teljesítménymérés gyakorlatát, és 

azt találták, hogy a szervezetek több mint fele nem rendelkezett sem küldetéssel, sem pedig 

ahhoz kapcsolódó stratégiával, több mint 30%-uk semmilyen marketing tevékenységet nem 

folytat, valamint a megkérdezett szervezetek közel fele használja csak fel saját K+F kutatásait 

termékinnovációs céllal.  

III.3 Az intellektuális tıke mérése és a szervezeti teljesítmény kapcsolata 

Nem csak a kkv szektor, de a nagyvállalatok esetében is viszonylag kevés empirikus 

kutatás foglalkozott az intellektuális tıke és a vállalati teljesítmény kapcsolatának 

vizsgálatával. A vállalatok intellektuális tıkéjét vizsgálva a kutatások legnagyobb része arra 

fókuszál, hogy egy-egy vállalat milyen mérési rendszert alakított ki és ültetett gyakorlatba 

intellektuális vagyonelemeinek számbavételére. Kevesebb az olyan tanulmány, amely az 

intellektuális tıke bizonyos nézıpontjai és a szervezeti teljesítmény közötti kapcsolatot 

igyekszik feltárni.  

A kkv-k esetében Pelham és Wilson (1996) pozitív kapcsolatot talált a piaci orientáció és 

a teljesítmény között, Appiah-Adu és Singh (1998) pedig a vevıorientáció és a kkv-k 

teljesítménye között, Verhees és Meulenberg (2004) kutatásai is hasonló eredményt hoztak. 

                                                 

61 A mérések hét dimenzióját különbözteti meg: kettı külsı nézıpontot ((1) pénzügyi teljesítmény és (2) 
versenyképesség) és öt belsı dimenziót ((3) költségek, (4) termelési tényezık, (5) tevékenységek, (6) termékek, 
és (7) bevételek), az elıbbiek a szervezet versenykörnyezetben elfoglalt pozíciójának azonosítására, míg az 
utóbbiak a teljes termelési folyamat nyomon követésére alkalmasak (Laitinen, 2002). 
62 Garengo et al. (2005) szerint a teljesítménymenedzsment rendszerek alkalmazása terén a következı kérdésekre 
kell empirikus bizonyítékokat találni: (1) melyek a kkv szektorra szabott teljesítménymenedzsment rendszer 
legfıbb jellemzıi; (2) valóban számít-e a vállalat mérete; (3) a kkv-k esetében melyek a kulcs sikertényezık a 
teljesítménymenedzsment rendszer tervezésekor, implementálásakor és alkalmazásakor; (4) melyek lehetnek a 
teljesítménymenedzsment rendszer bevezetésének fıbb motivációs tényezıi a kkv-k esetében; (5) a 
teljesítménymenedzsment rendszerek fejlıdési mintája természetes folyamat-e, vagy a kkv-k alkalmazási 
nehézségének következményei.  
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Kara et al. (2005) a piaci orientáció és a kismérető szolgáltató vállalatok teljesítménye között 

mutatott ki összefüggést. Bontis (1998) volt az elsı, aki vizsgálta az intellektuális tıke 

egészének teljesítményre gyakorolt hatását. Bontis et al. (2000) malajziai vállalatokat 

vizsgálva azt találta, hogy az intellektuális vagyonelemek közötti kapcsolatok erıssége 

iparágfüggı. Chen et al. (2005) igazolta, hogy az intellektuális tıke pozitív hatással bír a piaci 

értékre, és a pénzügyi teljesítményre, így a jövıbeli pénzügyi teljesítmény indikátora lehet. 

Cohen és Kaimenakis (2007) 52 görög kis és közepes mérető szolgáltató vállalatot vizsgálva 

arra a következtetésre jutott, hogy az intellektuális tıkeelemek közötti kapcsolatok más 

jellegzetességekkel bírnak, mint a nagyvállalatok esetében. Wang és Chang (2005) arra talált 

bizonyítékot, hogy az egyes intellektuális tıkekategóriák közvetlenül is befolyásolják a 

teljesítményt a humán tıke kivételével, amely a másik két tıkén keresztül közvetve hat a 

teljesítményre.  

Cohen és Kaimenakis (2007) tudásintenzív kkv-k esetében végzett vizsgálatai azt 

mutatták, hogy a humán tıkébe sorolt intellektuális tıkeelemeket a vállalatok fontosabbnak 

ítélték, mint a szervezeti tıke vagy a vevıi tıke kategóriájába sorolt elemeket, amely annak 

köszönhetı, hogy a kis méretbıl adódóan a fejlıdésük döntıen az alkalmazottak 

kompetenciáin, az alkalmazottak vevıkkel fenntartott kapcsolatainak minıségén, vagyis 

döntıen a humán tıkén múlik. Erıs pozitív korrelációt találtak a humán és a szervezeti tıke 

között, és pozitív, de gyengébb korrelációt a humán és a vevıi tıke között. Összevetve 

eredményüket hasonló, de nagyvállalatokon végzett kutatások eredményeivel (pl. Bontis, 

1998; Bontis et al., 2000; Wang és Chang, 2005) azt láthatjuk, hogy az intellektuális tıke 

kategóriák közötti kapcsolatokban van különbség nagyvállalatok és kkv-k között. A kkv-k 

esetében a humán tıke erısebb pozitív korrelációt mutatott mind a szervezeti, mind pedig a 

vevıi tıkével, és pozitív kapcsolatot találtak a kkv-k ún. „funkcionális” és „kemény” 

intellektuális tıkéje és rövid távú pénzügyi teljesítménye között is.  

Raine és Ilkka (2003) 72, biotechnológiai iparágban tevékenykedı finn kkv-t 

megvizsgálva az intellektuális tıke egyes kategóriáit (humán, strukturális és kapcsolati tıke) 

mérı változók közötti interakciókat, és azokat leíró faktorokat határozott meg. A humán tıke 

jellemzésére az alkalmazotti létszám, az alkalmazottak képzettségi szintje, és a vezérigazgató 

üzleti tapasztalata, mint mutatók szolgáltak. A strukturális tıkét a K+F költségekkel, a 

szabadalmak számával, valamint a szervezet években kifejezett korával, a kapcsolati tıkét az 

egyetemekkel való együttmőködésekkel, és a befektetıi-hitelezıi kapcsolatokkal jellemezték. 

Azt találták, hogy a K+F tevékenységekben résztvevı magasan képzett alkalmazottak 
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(doktori fokozattal rendelkezık) száma, és a K+F-be bevont képzett alkalmazottak száma 

szisztematikusan magyarázta az elırejelzett eladásokat.  

Az intellektuális tıke egyes kategóriái közötti kapcsolatok feltérképezése és a közöttük 

lévı szinergikus hatások megértése a kkv-k szempontjából különösen fontos az 

erıforrásokhoz való korlátozottabb hozzáférés miatt.  

III.4 A vállalatok teljesítménymérési és intellektuális tıkeelemek mérési gyakorlatát 

vizsgáló hazai kutatások 

Bıgel és Salamonné (1998) a rendszerváltás után tízezrével létrejött kisvállalkozások 

stratégiaalkotási gyakorlatát és a hazai sajátosságokat vizsgálva kitér arra, hogy „a stratégiai 

gondolkodás hiányára utaló észrevételekre reagálva sok vállalkozó azzal érvel, hogy számára 

a «túlélés» a fontos, nem a hosszú távú kérdések megválaszolása”, így nem foglalkoznak 

versenyhelyzet elemzéssel, belépési korlátokkal és a növekedés lehetıségeivel. 

A hazai teljesítménymenedzsment eszköztár kutatását illetıen a Budapesti Corvinus 

Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézete mellett mőködı Versenyképesség Kutató Központ ért 

el figyelemre méltó eredményeket. A 2004-2006 kutatási programsorozat A vezetés és a 

döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában címő projektje foglalkozott 

a hazai teljesítménymérés gyakorlatával és alkalmazott eszköztárával. A kérdıíves felmérés 

eredményei a „hagyományos” irányításorientált szemlélet, s a szokásos pénzügyi-számviteli 

eszköztár elterjedtségét mutatják, összhangban a korábbi kutatásokkal. „A pénzügyi, 

számviteli információk dominanciája csökkent a teljesítménymérésben és fontosságának 

megfelelıen elıtérbe került a minıség mérése. A különbözı vállalatcsoportokat tekintve 

leginkább a vállalatméret és a domináns tulajdonos típusa mutat összefüggést az információs 

rendszerek és teljesítménymérési gyakorlat támogató jellegével” (Chikán et al., 2007).  

Bodnár et al. (2005, idézi Dankó és Kiss, 2006) kvalitatív, interjúkon alapuló felmérései 

azt mutatták, hogy a vállalatok jelentıs részénél nıtt a nem pénzügyi mutatószámok és a 

külsı benchmarkok használata teljesítménymérési céllal. Dankó és Kiss (2006) kutatási 

jelentésében áttekinti az alkalmazott teljesítménymenedzsment eszközöket, ahol a minta 

alapjául szolgáló 1300 vállalat 62,3%-a a kis és közepes mérető vállalati kategóriába tartozott. 

A korábbi eredményeikkel összevetve lassú elmozdulás figyelhetı meg a korszerőbb 

menedzsment eszközök alkalmazásának irányába. A 2006-os kutatási jelentésben kiemelik, 

hogy észrevehetı, hogy a magyar vállalatok bizalma csökkent a hagyományos pénzügyi alapú 
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módszerekkel kapcsolatban, ennek ellenére a pénzügyi mutatók dominanciája az utóbbi 5 

évben nıtt a nem pénzügyi információkhoz képest63.  

Wimmer (2005b) a vállalat által használt módszereket illetıen a 2004-es felmérés 

eredményeit az 1996-os és 1999-es felmérés eredményeivel összevetve azt látja, hogy míg az 

1996-os felmérésben a pénzügyi, ezen belül pedig a finanszírozáshoz kapcsolódó mutatók 

dominanciája volt a jellemzı (döntıen azok viszonylag könnyebb hozzáférhetıségének 

köszönhetıen), az 1999-es eredmények már a minıség egyértelmő elıtérbe kerülését 

mutatják. A 2004-es eredmények – a pénzügyi teljesítményjellemzık továbbra is fontos 

szerepe mellett – kiegyensúlyozottabbak, és a minıség mellett a vevıkiszolgálás 

mutatószámai is egyre hangsúlyosabban jelennek meg, ugyanakkor az idı, mint 

versenytényezı, s a belsı folyamatok és a partnerkapcsolatok fejlesztése is egyre fontosabb 

szempontként jelenik meg. A kisvállalatok - teljesítménymérési gyakorlatot illetı - „elınye 

láthatóan a nagyobb rugalmasságban van, s az érintettekkel való kapcsolatok terén 

érvényesül: a munkatársak véleményének értékelése, elégedettségének követése, s az üzleti 

partnerekkel való együttmőködés terén is jobb támogatást észlelnek a vállalatvezetık, mint a 

nagyobb vállalatok esetében” (Wimmer, 2005b).  

A Miskolci Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Vezetéstudományi 

Intézete az EFQM modell filozófiáját alapul véve az észak-magyarországi régió 

vállalkozásait, azok között is elsısorban a kkv-kat vizsgálta (Szintay, 2006). A teljes 

vállalkozási mintára vonatkozóan „fejlett stratégiai tervezési, irányítási módszerek 

ismeretének, alkalmazásának – 6-8%-ot kivéve – nyomát sem találtuk (pl. BSC, integrált 

vezetési, menedzsment technikák használata)”. A vállalatok többsége méri a vevıi 

elégedettséget, ez vagy alkalomszerő, vagy rendszeres, „az ügyfélkapcsolat releváns elemei: 

ügyfélnyilvántartás, lemorzsolódó ügyfelek aránya, új ügyfelek aránya”. A kkv-knál a 

teljesítményértékelés elterjedt módszere a vezetıi értékelés, a szolgáltatók kisebb része 

alkalmazza az önértékelést. E tanulmány kitért arra is, hogy a régió kis- és 

középvállalkozásainak többsége napi gondok megoldásával küzd, valamint a kis- és 

                                                 

63 Ennek okát egyrészt a pénzügyi adatok könnyebb elıteremthetıségében, másrészt pedig a nem pénzügyi 
teljesítményértékelés módszertani buktatóiban látják. A magyarázatuk másik része, hogy a 90-es évek végén a 
magyar vállalatok is kezdték felismerni, hogy a teljesítménymenedzsment filozófiájának következetes 
alkalmazása nem pénzügyi jellegő elemzési eszközök bevezetését is igényli, azonban az alkalmazás során olyan 
módszertani nehézségekbe ütköztek, amelyek visszavetették e módszerek stratégiai menedzsment célú 
alkalmazását. 
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mikrovállalkozások jelenlegi helyzetét még tovább nehezítik a finanszírozási problémák, e 

vonatkozásban pedig az általános helyzet még rosszabb (Szintay, 2006).  

EFQM modellre alapozott, a BSC nézıpontjait és a tudásmenedzselési modellt is integráló 

vezetési modell kidolgozását mutatja be Veresné (2006)64. Ezt tovább bıvítve integrált 

vezetési modelljük az általános EFQM modell, a Balanced Scorecard és a tudásmenedzselés 

modelljeinek összekapcsolásával jött létre (Veresné és Szintay, 2002). A BSC testre szabott 

nézıpontjait összekapcsolták az EFQM modell megfelelı kritériumaival, és azt vallják, hogy 

bármilyen típusú – profitorientált vagy non-profit – szervezet esetében analóg módon 

leképezhetı a három modell összekapcsolása. 

A 2. Táblázatban kísérletet tettem az EFQM modell alkritériumok és a BSC nézıpontok 

közötti logikai kapcsolat feltárására.  

 

                                                 

64 Veresné (2006) egy általánosított BSC modellt és egy általánosított EFQM modellt kapcsol össze. Az 
általánosított BSC modell Tanulási és fejlıdési nézıpontját a Stratégia és Operatív Vezetés, az Erıforrások és a 
Munkatársi elégedettség kritériumokkal köti össze, a Mőködési nézıpontot pedig a Stratégia, az Erıforrások, a 
Kritikus és kulcs üzleti folyamatok, valamint a Szervezeti eredményesség kritériumokkal. A Rendszer, folyamat 
nézıpont a Munkatársak irányítása és a Folyamatok kritériumok segítségével ragadható meg. Az Ügyfél 
nézıpontot az Ügyfél megelégedettség kritériumhoz rendeli. Az általa vizsgált szervezet (rendırség) indokolttá 
tette a Lakossági nézıpont különválasztását is, amely az Ügyfél megelégedettség és Társadalmi hatás 
kritériumokon keresztül érvényesülhet. Végül, a Gazdálkodási nézıpont a Folyamatok és Szervezeti 
eredményesség kritériumokhoz köthetı az általánosított EFQM modelljében.  
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2. Táblázat: Az EFQM alkritériumai és a Balanced Scorecard kapcsolata  

EFQM 
kritérium 

BSC 
nézıpont Pénzügyi nézıpont Vevıi nézıpont 

Belsı mőködési 
folyamatok nézıpontja 

Tanulás és fejlıdés nézıpontja 

Vezetés 

 1.c. A vezetık együttmőködnek 
a szervezet vevıivel, a szervezet 
partnereivel és a társadalom 
képviselıivel. 
(a vevık, partnerek és a 
társadalom igényeinek és 
elvárásainak megértésében és 
kielégítésében való 
együttmőködés) 
 

1.b. A vezetık személyes 
részvételükkel biztosítják a 
szervezet irányítási 
rendszerének kialakítását, 
bevezetését és folyamatos 
fejlesztését.  
 
 

1.a. A vezetık kialakítják a szervezet 
küldetését, jövıképét, értékrendjét és etikai 
alapelveit, és példát mutatnak a Kiválóság 
Kultúra elterjesztésében. 
1.d. A vezetık a munkatársak körében is 
megerısítik a Kiválóság kultúráját. 
1.e. A vezetés szerepe a szervezet változásainak 
menedzselésében. 
(a felhatalmazás, a kreativitás, az innováció 
ösztönzése, a tanulási és fejlıdési 
tevékenységek bátorítása, a szervezeten belüli 
együttmőködések támogatása, valamint a 
szervezet munkatársainak motiválása, 
elismerése és támogatása) 

Politika és stratégia  

2.b. A szervezet 
teljesítménymutatóinak, 
kutatási és belsı tanulási 
folyamataiból, valamint 
más külsı forrásokból 
származó információinak 
győjtése és elemzése a 
szervezet politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához. 
(a versenytársak és 
iparági legjobbak 
teljesítményének 
elemzése) 

2.b. A szervezet 
teljesítménymutatóinak, kutatási 
és belsı tanulási folyamataiból, 
valamint más külsı forrásokból 
származó információinak 
győjtése és elemzése a szervezet 
politikájának és stratégiájának 
kialakításához. 
(a versenytársak és iparági 
legjobbak teljesítményének 
elemzése) 

2.c. A politika és stratégia 
kialakítása, felülvizsgálata és 
aktualizálása. 
2.d. A politika és stratégia 
megismertetése és 
megvalósítása a 
kulcsfolyamatok rendszerén 
keresztül. 

2.a. Az érintettek jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és elvárásainak értelmezése és 
elırejelzése a szervezet politikájának és 
stratégiájának kialakításához. 
2.b. A szervezet teljesítménymutatóinak, 
kutatási és belsı tanulási folyamataiból, 
valamint más külsı forrásokból származó 
információinak győjtése és elemzése a 
szervezet politikájának és stratégiájának 
kialakításához.  
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Emberi erıforrások 

   3.a. Emberi erıforrások tervezése, irányítása és 
továbbfejlesztése. 
3.b. A munkatársak szakmai tudásának, 
felkészültségének és kompetenciáinak 
meghatározása, továbbfejlesztése és szinten 
tartása. 
3.c. A munkatársak bevonása és felhatalmazása.  
7.a. A dolgozók véleménye, elégedettsége 
7.b. Belsı teljesítménymutatók (a munkatársi 
elégedettség alakulása mögött lévı 
összefüggések megismerésére, megértésére, és 
figyelemmel kísérésére, valamint a 
munkatársaknak a szervezetrıl és 
teljesítményrıl alkotott véleményével 
kapcsolatos eredmények elırejelzésére 
használja). 
A munkatársak tudásának és kompetenciáinak 
felmérése, fejlesztése és megırzése. 
A munkatársak bevonása és felhatalmazása, és 
a munkatársi elégedettségmérés eredményeinek 
visszacsatolása a HR politikák, stratégia és 
tervek kialakításához.  

Partnerkapcsolatok 
és erıforrások 

4.b. Pénzügyi erıforrás-
menedzsment.  
(Pénzügyi stratégiák és 
folyamatok kialakítása a 
politika és stratégia 
támogatása érdekében; a 
pénzügyi tervezési és 
jelentési rendszer 
kialakítása; befektetések 
és vagyonvesztések 
értékelése; az eredményes 
és hatékony pénzügyi 
erıforrás szerkezet 
kialakítását biztosító 
pénzügyi mechanizmusok 
kialakítása; pénzügyi 
kockázatok kezelése) 

 4.b. Pénzügyi erıforrás-
menedzsment. 
(Pénzügyi stratégiák és 
folyamatok kialakítása a 
politika és stratégia 
támogatása érdekében; a 
pénzügyi tervezési és jelentési 
rendszer kialakítása; 
befektetések és 
vagyonvesztések értékelése; 
az eredményes és hatékony 
pénzügyi erıforrás szerkezet 
kialakítását biztosító pénzügyi 
mechanizmusok kialakítása; 
pénzügyi kockázatok 
kezelése) 

2.b. A szervezet teljesítménymutatóinak, 
kutatási és belsı tanulási folyamataiból, 
valamint más külsı forrásokból származó 
információinak győjtése és elemzése a 
szervezet politikájának és stratégiájának 
kialakításához. 
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Folyamatok 

5.a. A folyamatok 
módszeres megtervezése 
és menedzselése. 
(Folyamat mutatószámok 
kialakítása, 
implementálása, és 
teljesítménycélok 
kijelölése.) 
 

5.b. A folyamatok szükség 
szerinti továbbfejlesztése az 
innováció alkalmazásával a 
vevık és más érintettek 
elégedettségének növelése 
érdekében. 
(a teljesítmény- és 
elégedettségmérések 
eredményeinek felhasználása a 
fejlesztési célok és prioritások 
kijelölése érdekében) 
5.c. A termékek és/vagy 
szolgáltatások tervezése és 
fejlesztése a vevıi igények és 
elvárások alapján. 
5.d. A termékek és 
szolgáltatások elıállítása, 
szállítása és szervizelése és/vagy 
szolgáltatások biztosítása. 
5.e. A vevıi kapcsolatok 
menedzselése és javítása. 
 

5.a. A folyamatok módszeres 
megtervezése és 
menedzselése. 
(folyamatmenedzsment 
rendszer kialakítása, 
rendszerszabványok 
alkalmazása, minıségügyi 
rendszerek kialakítása, 
valamint folyamat 
mutatószámok kialakítása, 
implementálása, és 
teljesítménycélok kijelölése.) 
 

5.b. A folyamatok szükség szerinti 
továbbfejlesztése az innováció alkalmazásával a 
vevık és más érintettek elégedettségének 
növelése érdekében. 
(a teljesítmény-és elégedettségmérések 
eredményeinek, a tanulási tevékenységbıl 
származó információk felhasználása a 
fejlesztési célok és prioritások meghatározása 
céljából, új folyamattervek, üzemeltetési 
filozófiák és technológiák kialakítása és 
alkalmazása) 
 

A vevıkkel 
kapcsolatban elért 
eredmények 

 6.a. A vevık véleménye, 
elégedettsége 
6.b. Belsı teljesítménymutatók 
(a vevıi elégedettség háttér 
összefüggéseinek 
megismerésére, megértésére és 
figyelemmel kísérésére, valamint 
a vevıknek a szervezetrıl és 
teljesítményérıl alkotott 
véleményével kapcsolatos 
eredmények elırejelzésére 
használ) 

  

A munkatársakkal 
kapcsolatban elért 
eredmények 

   7.a. A dolgozók véleménye, elégedettsége 
(felmérések, fókuszcsoportok, interjúk, 
strukturált értékelések) 
7.b. Belsı teljesítménymutatók (a munkatársi 
elégedettség alakulása mögött lévı 
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összefüggések megismerésére, megértésére, és 
figyelemmel kísérésére, valamint a 
munkatársaknak a szervezetrıl és 
teljesítményrıl alkotott véleményével 
kapcsolatos eredmények elırejelzésére 
használja). 

Társadalmi megítélés 
eredményei 

    

Kulcsfontosságú 
eredmények 

Pénzügyi eredmények (a 
költségvetések teljesítése, 
befektetési és 
hozamcélok, cash-flow, 
értékcsökkenés, 
karbantartási költségek, 
ROA, beszállítói 
teljesítménye) 
 

Nem pénzügyi eredmények 
(piaci részesedés, új termékek 
bevezetésének idıszükséglete) 
 

Folyamat indikátorok: 
Teljesítmény 
Bevezetés 
Értékelés 
Innováció 
Fejlesztések 
Hibaarány 
Ciklusidık 
Érettség 
Termelékenység 
Piacra jutási idı  
 

Innovációs ráta 
Információhoz és tudáshoz kapcsolódó 
mutatószámok (elérhetıség, integritás, 
relevancia, idıszerőség, a tudás megosztása és 
felhasználása) 
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Wimmer (2000) korábbi tanulmányában már rámutatott arra, hogy a hazai vállalatok 

teljesítménymérési gyakorlatában az üzleti partnerekkel folyatott kommunikáció általában 

nem támogatja megfelelıen a stratégiai célok teljesülését. Wimmer (2005a) amellett érvel, 

hogy a partnerek teljesítményének és a velük való kapcsolatnak az egyenkénti értékelése 

mellett kiemelt fontosságú a kapcsolati portfolió (vevıi és szállítói) menedzselésének a 

képessége, illetve a vevıi és beszállítói kapcsolatok mérésére javasolt lehetıségek között 

számos nem pénzügyi mutatószámmal mérhetı dimenziót javasol. Wimmer (2005b) az 

integrált teljesítménymérési rendszerek között említi a minıségmenedzsment eszközeit, mint 

a teljesítménymérési és teljesítménymenedzsment-rendszerek részét. Az üzleti partnerek teljes 

körően megjelennek a Nemzeti Minıségi Díj modellben, az Adottságok között szerepeltetve a 

partnerkapcsolatok és erıforrások kritériumot, míg az Eredmények kritériumok között 

szerepel a vevıi elégedettség kritérium.  

Juhász (2005) arra hívja fel a figyelmet, hogy az üzleti kapcsolatok a kereskedelmi 

kapcsolatoknál szélesebb kört ölelnek fel, így kizárólagosan a pénzbeli mérés az üzleti 

kapcsolatok számbavételéhez nem elegendı.  

Karunk 2006 folyamán a Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében a régió 

(Közép-Magyarország) országos szinten is a leginnovatívabbnak számító kis- és 

középvállalkozásait mérte fel. E kutatás keretein belül kérdıíves módszer, majd személyes 

interjúk segítségével kívántuk feltérképezni a régió kkv-inak gyakorlatát a humán erıforrások 

menedzsmentje és a pénzügyek terén. A kkv- k humán tıke menedzselési gyakorlatát illetıen 

azt találtuk, hogy a leginkább problémás területeket a teljesítménymenedzsment rendszere, 

valamint az ösztönzési (jutalmazási és képzési-fejlıdési) rendszer hiányosságai alkották 

(BME Diákközpont, 2006).  

A hazai teljesítménymérési gyakorlat feltérképezése mellett kevesebb kutatás tőzte 

zászlajára a vállalkozások intellektuális tıke mérési gyakorlatának vizsgálatát. Az 

intellektuális tıke mérésének módszereit alapul véve a tızsdén jelenlévı vállalatok könnyebb 

helyzetben vannak abból a szempontból, hogy tevékenységük és jövıbeli fejlıdési 

lehetıségeik közvetlenül árazódnak a tıkepiacon. A piaci érték meghatározása a kkv-k 

esetében nehézkes, ugyanis nem mőködik a tızsdei „hımérı”, a piaci érték csak olyan ritka 

esetekben nyilvánul meg explicit módon kkv-k esetében, mint pl. adásvétel.  

Hazánkban Boda György (2005) végzett kutatásokat 19 tızsdén bejegyzett vállalat 

példáján keresztül. A hazai tızsdei vállalatokat elemezve néhány vállalat esetében azt találta, 
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hogy e vállalatok eredményei, problémái csak kézzelfogható módon nem magyarázhatók 

annak ellenére, hogy jelentıs materiális vagyonnal rendelkeznek. A vizsgálatait azzal kívánta 

teljessé tenni, hogy a hagyományos vállalati kategóriát alapul véve egy termelı vállalat 

(Richter), valamint egy szolgáltatási profillal és jelentıs kereskedelmi tevékenységgel 

rendelkezı vállalatot (Matáv) vont be a vizsgálatba, és egy ötéves idıszak keretében követte a 

tudástıke alakulását. Boda (2005) kutatásai megállapítják azt, hogy a tıkeszerkezet 

átalakulásának, és így a kézzelfoghatatlan vagyonelemek súlyának növekedése az alkalmazott 

menedzsment módszerek átalakulását is magával vonja. A Richter és a Matáv példáján 

keresztül mutatja be a részvényáras és a diszkontált cash flow módszerek alkalmazását, és a 

tudástıke értékének meghatározását. Boda (2005) is megállapítja, hogy az intellektuális tıke 

egészének mérése egyszerőbb, mint elemekre bontása, ám sok esetben nem elegendı azt 

vállalati szinten mérni, hanem a részeket is meg kell tudni ragadni.  

Papp (2006) több mint 450 magyar kkv-t vizsgálva azt tapasztalta, hogy a középkorú 

szervezetek esetében a legnagyobb az intellektuális és immateriális vagyon, amit azzal 

magyaráz, hogy a fiatal cégek esetében az elsı idıszakot a pénzügyi feltételek megteremtése 

uralja, majd az életciklus középsı fázisában a befutottság, a kezdeti erıfeszítések beérése az 

intellektuális vagyon növekedésében jelentkezik. Kapcsolatot is kimutatott a három 

intellektuális tıkeelem kategória között. Papp (2006) kutatásai azt is mutatták, hogy az 

intellektuális tıke magas részarányát jellemzıen a mikrovállalkozások esetében lehetett 

beazonosítani, ahol maga a termék nagy részben fıleg tudáselemeket hordoz, és ez 

deklarálódik a vállalati vagyon makrostruktúrájában, ide sorolhatóak a mérnöki irodák, 

szoftver cégek, üzleti tanácsadással foglalkozó vállalkozások.  

III.5 Lehetséges kiindulási alapok a TQM alapján 

A részvényáras és diszkontált cash flow módszerek mellett a 90-es évek közepétıl más 

mérési rendszerek is mutattak figyelemre méltó eredményeket, amelyek az intellektuális tıke 

modellek négy módszercsoportját alapul véve sokkal inkább a mutatószámokra épülı 

módszerekhez sorolhatóak: Sveiby Intangible Assets Monitor rendszere, vagy a Skandia által 

készített Skandia Navigator, illetve a minıségmenedzsment rendszerek fejlıdéseként 

megjelenı EFQM alapú önértékelési modellek is megfelelı alapot biztosítottak az 

intellektuális tıke számbavételére, és rávilágítottak a mérés szükségességére. Több kísérlet is 

született a TQM alapelvek és az önértékelési modellek adta lehetıségek kiterjesztésére az 

immateriális vagyon mérésének irányába. Az önértékelés módszertanának alkalmazását 
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erısítve a szervezetben az abban gyakorlatot szerzı vállalatok bátrabban vállalkozhatnak az 

intellektuális tıkeelemek azonosítására és mérésére is.  

A termékek 
és 

szolgáltatások 
minısége

Megbízhatóság ↑

Hibák, károk ↓

Határidı ↑ A vevık 
elégedettsége

Ált. elégedettség ↑

Hibák, károk ↓

Határidı ↑

Verseny-

képesség ↑

Piaci részesedés ↑

Nyereség ↑
A folyamatos javítást-fejlesztést 
preferáló rendszermenedzsment

Minıségrendszerek és 
a humán képesség

folytonos fejlesztése ↑
Rendszer
jellemzık

Költségek ↓

Átfutási idık ↓

Fluktuáció ↓

Alkalmazottak elégedettsége ↑

Biztonság és egészség ↑

Termelékenység ↑

A termékek 
és 

szolgáltatások 
minısége

Megbízhatóság ↑

Hibák, károk ↓

Határidı ↑

A termékek 
és 

szolgáltatások 
minısége

Megbízhatóság ↑

Hibák, károk ↓

Határidı ↑ A vevık 
elégedettsége

Ált. elégedettség ↑

Hibák, károk ↓

Határidı ↑A vevık 
elégedettsége

Ált. elégedettség ↑

Hibák, károk ↓

Határidı ↑

Verseny-

képesség ↑

Piaci részesedés ↑

Nyereség ↑
A folyamatos javítást-fejlesztést 
preferáló rendszermenedzsment

Minıségrendszerek és 
a humán képesség

folytonos fejlesztése ↑
Rendszer
jellemzık

Költségek ↓

Átfutási idık ↓

Fluktuáció ↓

Alkalmazottak elégedettsége ↑

Biztonság és egészség ↑

Termelékenység ↑  

8. ábra: A GAO TQM modellje (Szabó, 1994) 

A 8. ábra az amerikai állami hivatalok mőködését ellenırzı szerv (General Accounting 

Office, GAO) TQM-modellje. Az ábra a TQM alapelvek és a szervezet versenyképes 

pozíciójának kialakítása és fenntartása közötti kapcsolatot mutatja (GAO, 1991). A szervezet 

alapvetı célja a piaci részesedés és a hosszú távú nyereségesség biztosítása a versenyképesség 

növelése útján. A profit és a piaci részesedés növekedése az elıállítási és szállítási költségek 

csökkenésével és a piaci kereslet egyidejő emelkedésével áll elı. A piaci kereslet növekedése 

a vevıi elégedettség növekedésébıl fakad. A vevıi elégedettség és a költségek kézben tartását 

a magas minıségő termékek és szolgáltatások, a szállítási határidık tartása, vagy pl. a piaci 

változásokra való gyors reagálási képesség teszi lehetıvé (Salegna és Fazel, 1995). Az ábrán 

jól látható, hogy a TQM sikeres megvalósítása olyan „puha” szervezeti tényezıkhöz köthetı, 

mint pl. a hosszú távú stratégiai megközelítés, a rendszer egészében való gondolkodás, az 

állandó oktatás és képzés, a korszerő menedzsment módszerek alkalmazása, az alkalmazottak 

aktív részvétele, a magas szintő kommunikáció és a vezetés egyértelmő elkötelezettsége 

(Szabó, 1994a). A TQM alapelveinek megvalósítása így számos intellektuális tıkeelem 

mérését igényli.  

Az EFQM modell valamennyi kritériuma foglalkozik az intellektuális tıkeelemekkel: az 

emberi erıforrások kritérium alatt pl., meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan teljesít a szervezet 
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a munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének és kompetenciáinak meghatározásában, 

továbbfejlesztésében, szinten tartásában, vagy hogyan történik a munkatársak jutalmazása, 

teljesítményük elismerése, bevonásuk, felhatalmazásuk és hogyan folytat e két fél párbeszédet 

egymással. Az EFQM alkritériumai között találjuk a vevıkapcsolatok menedzselésének és 

javításának vizsgálatát, a vevık véleményének, elégedettségének felmérésére használt 

módszerek elemzését és értékelését, a vevıi elégedettségben elért eredmények bemutatását is. 

A Folyamatok kritérium pedig a folyamatok módszeres tervezésének, menedzselésének 

vizsgálatát, azok innováció alapú továbbfejlesztésének értékelését is tartalmazza (Kövesi és 

Topár, 2006). Az EFQM alapú önértékelésben a minıség már nemcsak a vevıi igényeknek 

való megfelelést tükrözi, hiszen a vevıkkel fenntartott kapcsolatok mellett kitüntetett szerepet 

kapnak a kapcsolati tıke részét képezı egyéb érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok is, 

amely abból a tapasztalatból táplálkozik, hogy mind a partnerek teljesítménye (szövetségesi 

kapcsolatok, beszállítók és egyéb vállalat partnerek), mind pedig a velük fenntartott kapcsolat 

alapvetıen befolyásolhatja a szervezetek hatékony és eredményes mőködését. Az Adottságok 

oldalon külön kritérium foglalkozik a partnerkapcsolatok menedzselésének kérdésével, és a 

partnerkapcsolatokhoz köthetı belsı teljesítménymutatók pedig alapvetıen a kulcsfontosságú 

mutatók között kapnak szerepet a kritériumrendszer szerinti önértékelésben. Ez azért is 

különösen fontos, mert nem nagyon vitatható, hogy manapság nem a kiváló egyéni 

teljesítmény a meghatározó, hiszen ellátási láncok, sıt ellátási hálók versenye zajlik. A 

szervezetek az ellátási lánc mindkét irányában függıségi viszonyban állnak, és így nem csak a 

beszállítókra, közvetítıkre korlátozódik ez a függıség, hanem az ellátási láncban a szervezetet 

követı szereplıkre is (Wimmer, 2004). Mindezeken túl az eredmények kiválósági szintje 

összehasonlítható a belsı célokkal, más szervezetek eredményeivel, és bizonyítékul 

szolgálnak arra, hogy a jó eredmények a belsı erıfeszítések eredményei. 

Knapp (1999) holisztikus mérési megközelítésének módszere arra a tényre épül, hogy az 

intellektuális tıkeelemek mutatószámai nem összegezhetık úgy, mint az EFQM modellben 

használt mérıszámok, mivel az intellektuális tıkeelemekkel kapcsolatos mutatószámok 

esetenként multiplikálják egymás hatását. Annak ellenére, hogy az egyes elemek közötti 

valóságos kapcsolat sokkal összetettebb, Knapp szerint az EFQM modell 

továbbfejlesztésének jó kiindulópontját jelenthetné e kiegészítés. Az egymással kölcsönösen 

összefüggı folyamatok és struktúrák magyarázzák a multiplikatív megközelítés 

szükségességét. A Knapp nevéhez főzıdı Holistic Measurement of Intellectual Capital Model 

(HM-IC, Intellektuális Tıke Holisztikus Mérési Modellje) egymással összefüggı, a 
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szervezethez, a struktúrához és a menedzsmenthez, valamint az intellektuális, társadalmi és 

emocionális folyamatokhoz kapcsolódó mérési elemeket tartalmaz. Minden egyes elem 

mérése és pontozása az EFQM modellhez hasonlóan adott kritériumrendszer alapján történik. 

A modell megkülönböztet teljesítmény- és fejlesztési indikátorokat, valamint külsı 

tájékoztatási céllal használható és belsı értékelést támogató mutatószámokat.  

Több skandináv vállalat is a TQM szemléletéhez kapcsolódó modellekbıl indult ki 

intellektuális tıkéje mérésékor (The Danish Trade and Industry Development Council, 1997) 

Ennek megfelelıen a TQM alapok jóvoltából az intellektuális tıke mérési folyamatának 

szisztematikus felépítése a stratégiából indul ki, az alkalmazottakon és vevıkön keresztül a 

hatások feltérképezéséig. A dán vállalatok intellektuális tıkéjének mérése az eredményekre 

(what is done) és a jelenlegi helyzet értékelésére (what happens) épül. Az alkalmazottak és a 

vevık elégedettségének mérésén túl más nézıpontokat is integráltak a mérési modellbe, és azt 

vizsgálják, hogy a pénzügyi eredményekben hogyan testesül meg a dolgozói elégedettség, a 

munkakörülmények, az erıforrások, a szervezeti célok, az értékek és a menedzsment.  

A dán Rambøll tanácsadó szervezet az EFQM modellt alapul véve készítette el 

intellektuális tıkéjének mérésére szolgáló rendszerét. Az EFQM modellhez hasonlóan kilenc 

területet azonosítottak, amelyek súlyozása megfelel a Kiválóság Modell súlyainak: (1) értékek 

és menedzsment; (2) stratégiai folyamatok; (3) humán erıforrások; (4) strukturális 

erıforrások; (5) a szolgáltatási folyamat (esetükben a tanácsadás); (6) vevıkkel kapcsolatban 

elért eredmények; (7) munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények; (8) társadalmi hatás; 

(9) pénzügyi eredmények. Ez a kilenc terület egy folyamatot is jelent egyben, vagyis elıször a 

vállalat küldetését és jövıképét fogalmazzák meg, amely az alapvetı értékeken és a 

menedzsmenten alapul, majd a vállalat valamennyi erıforrását e stratégiai platform 

szolgálatába állítják úgy, ahogy azt az EFQM modell logikája diktálja. A szervezet 

legfontosabb erıforrásai az alkalmazottak, ıket követik a technológiai, a pénzügyi, a fizikai és 

szervezeti erıforrások. Az erıforrásokat felhasználják a szolgáltatásnyújtási folyamatban, és 

az eredményeket az érdekelt feleket csoportokra bontva értékelik (Starovic és Marr, 2003).  



 111 

IV. A TQM és az intellektuális tıke szemlélet 

A TQM filozófia az elmúlt 20 évben egyre népszerőbbé vált, mert olyan menedzsment 

rendszer, amely nemcsak a folyamatos fejlıdést, hanem a vevıi elégedettség növelését és a 

vevık megtartását is támogatja mindamellett, hogy a termék illetve a szolgáltatás magas 

minıségét kívánja biztosítani. A TQM filozófia sikeressége a szervezetben dolgozó 

alkalmazottakon, mint a legfontosabb szervezeti tényezın múlik. A kkv-k minıségügyi 

rendszer tanúsíttatásához, TQM-hez és a különbözı minıség díj modellekhez való 

hozzáállása és annak vizsgálata az elmúlt idıszakban nagy szerepet kapott mind a 

minıségmenedzsmenthez, mind pedig a kkv szektorhoz kötıdı szakirodalomban.  

Szabó (1994a) kiemeli, hogy a különbözı szervezet- és ágazatspecifikus TQM modellek 

jelentıs mértékben eltérhetnek egymástól, de e modellekben vannak megjelenı közös 

területek: (1) vevıközpontúság; (2) folyamatos javítás; (3) az alkalmazottak felhatalmazása.  

IV.1 A TQM sikerességét meghatározó tényezık  

A TQM filozófia, melynek megalapozása olyan „guruk” nevéhez főzıdik, mint Crosby 

(1979), Juran (1993), Ishikawa (1985), Deming (1986) és Feigenbaum (1991), a versenyelıny 

biztosításának meghatározó filozófiájává vált a vevıi igények kielégítésének, illetve a 

szervezeti teljesítmény javításának útján a hosszú távú szervezeti sikeresség fenntartásának 

reményében (Dean és Helms, 1996; Douglas és Judge, 2001; Khan, 2003). Powell (1995) azt 

hangsúlyozta, hogy a TQM olyan integrált menedzsment filozófia, és gyakorlatok összessége, 

amely a folyamatos fejlıdést, a vevıi igények kielégítését, az újramegmunkálások 

csökkenését, a hosszú távú gondolkodást, az alkalmazottak bevonását, a csapatmunkát, a 

folyamatok újratervezését, a legjobb gyakorlatok azonosítását, a csoportos 

problémamegoldást, az eredmények folyamatos nyomon követését, valamint a partnerekkel 

való szorosabb kapcsolatok ápolását támogatja. Ghandler és McEvoy (2000) a TQM 

gyakorlatok implementálásának fontosságát hangsúlyozták, mert azok jobb pénzügyi 

teljesítményhez, javuló szervezeti kommunikációhoz, a vevıi elégedettség növekedéséhez, 

valamint a csapatmunka térnyeréséhez járulnak hozzá. Powell (1995) kutatása során arra a 

következtetésre jutott, hogy a TQM sikeressége alapvetıen a felsımenedzsment 

elkötelezettségétıl, a munkatársak felhatalmazásától, a szervezet nyitottságától és 

kapcsolatrendszerétıl függ, és kevésbé múlik olyan tényezıkön, mint pl. a képzés, a rugalmas 

gyártás, illetve a folyamatok vagy a mérések fejlesztése. Persze ez utóbbi tényezık a TQM 
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teljes bevezetéséhez szükségesek, de az elıbb említett kézzel nem fogható tényezık 

önmagukban nem nyújtanak teljesítményelınyöket. A kutatás egyik fontos következtetése, 

hogy azok a TQM szervezetek, amelyek nem sikeresek e tárgyiasult vagyonelemeket illetıen, 

kevésbé lesznek sikeresek, mint olyan magukat nem TQM szervezeteknek vallók, amelyek 

viszont rendelkeznek velük. Topár (2006) a hazai vállalatok TQM tapasztalatait áttekintve 

szintén a felsımenedzsment elkötelezettségére és a megfelelı minıségügyi elızmények 

fontosságára hívja fel a figyelmet. Mann és Kehoe (1995) erıs korrelációt talált a TQM 

bevezetése, valamint az alkalmazottak száma, a végzettség átlagos szintje és a menedzsment 

szakmai kompetenciája között. Mersha (1997) szerint a TQM implementáláshoz vezetı 

legfontosabb erı az, hogy a menedzsereknek meg kell érteniük az alkalmazottak bevonásának 

kölcsönös elınyeit. Szabó (1994b) a versenyképes hazai TQM rendszerek kulcsát a 

menedzsmentelemek gyökeres korszerősítésében, fejlesztésében látja, és bemutatja a hazai 

TQM bevezetésének elvi modellgúláját. 

IV.2 A kkv-k TQM tapasztalatai és eredményei 

Számos külföldi kutatás látott napvilágot kifejezetten a kkv-k TQM gyakorlatát vizsgálva. 

Hendricks és Singhal (1997) a TQM pénzügyi teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta 600 

vállalat körében, amelyek 140 féle minıség díj nyertesei közül kerültek ki, abból kiindulva, 

hogy a minıség díj odaítélésekor ezek a vállalatok egy többlépcsıs értékelési folyamaton 

mennek keresztül, és így a minıség díj odaítélése feltételezi a TQM elveinek hatékony és 

eredményes alkalmazását. Azt találták, hogy a minıség díj elnyerését követı idıszakban a 

pénzügyi teljesítmény jelentısen javult. A vizsgált vállalatokat többek között a méretük 

alapján is szegmentálva azt találták, hogy a kisebb vállalatok messze felülmúlták a nagyobb 

vállalatokat, ezt pedig azzal magyarázták, hogy a TQM számos kulcseleme, így a 

csapatmunka, az alkalmazottak felhatalmazása, a funkcionálisan elkülönülı szervezeti 

egységek együttmőködési készsége sokkal inkább a kkv-k hatékony és eredményes 

mőködésének természetes velejárója.  

Ghobadian és Gallear (1997) kiemelték, hogy a kkv szektor számos ország esetében a 

gazdasági növekedés bázisa, és mivel általában nagyobb vállalatok beszállítói, így ez már 

önmagában kellı ösztönzı erı a termékek és szolgáltatások minıségének javítására. 

Struebing és Klauss (1997) azért tartják fontosnak a kkv-k esetében a minıség menedzselését, 

mert így eredményesebben vehetik fel a versenyt a nagyobb szervezetekkel szemben, 

ugyanakkor lehetıséget ad arra is, hogy versenytársaktól való megkülönböztetés eszköze 
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legyen. Beheshti és Lollar (2003) a TQM-et sikeresen implementáló amerikai kkv-k esetében 

jelentıs hozamokról, teljesítményjavulásról, hatékonyabb csapatmunkáról és döntéshozatalról 

számoltak be. Ahire és Golhar (1996) 217 nagyvállalatot és 271 kkv-t megvizsgálva arra a 

következtetésre jutott, hogy a TQM implementálása során a kkv-k legfıbb elınye elsısorban 

rugalmasságukban és innovativitásukban rejlik. Taylor (1994) a kkv-k gyors adaptív 

képességének, és az alkalmazottak végfelhasználókkal való gyakoribb és közvetlenebb 

kapcsolattartásának tudta be a kkv-k TQM implementálása során érzékelhetı elınyeit. Ahhoz, 

hogy a TQM bevezetésének pozitív hatása legyen a szervezeti teljesítményre, a szervezetnek 

foglalkoznia kell nem tárgyiasult erıforrásainak fejlesztésével (Powell, 1995).  

Többen a kkv-k esetében a TQM implementálásának tipikus nehézségeit is számba vették: 

Ghoabidan és Gallear (1997) a legfıbb problémának az erıforrások elérhetıségét, irreális 

célok kitőzését, a változásokkal szembeni ellenállást tekinti; Parkin és Parkin (1996) a 

kultúrát, az oktatást és képzést, a menedzsment tudatosságot és a pénzügyi teljesítményt, mint 

gátló tényezıket emeli ki; Dreyfuss et al. (1999) pedig a megfelelı erıforrások hiányában és a 

méretgazdaságosság elérésének nehézségében látják a legfıbb gátló tényezıket. Lakhe és 

Mahanty (1994) kutatásaik során azt találták, hogy az alkalmazottak minıségfejlesztı 

tevékenységekbe való bevonásának és részvételének hiánya az egyik kulcsfontosságú oka a 

termékek és szolgáltatások nem kielégítı minıségének. Garvin (1993) szignifikáns 

különbségeket talált a kis- és nagyvállalatok között erıforrásaik, és különösen a humán 

erıforrásaik menedzselése során. Ghobedian és Gallear (1997) szerint a kis- és nagyvállalat 

közötti legnagyobb különbség a szervezeti kultúrában keresendı. Hacksever (1996) szerint a 

két legfontosabb tényezı a minıség menedzselése kapcsán: (1) a menedzserek tapasztalata, 

(2) a pénzügyi és humán erıforrások rendelkezésre állása. Van der Wiele és Brown (1998) 

tanulmánya azt mutatta, hogy nagyon sok kkv alkalmaz TQM technikákat azokat jó 

menedzsment gyakorlatoknak tekintve, továbbá a kkv-k azok, akik több informális 

minıségmenedzsment módszert használnak. A mért változókat tekintve több olyan vállalatot 

azonosítottak, amelyek nem pénzügyi mutatószámokat is használtak a sikeresség mérésére, 

úgymint a vevıi elégedettség szintje, vagy a mőködési hatékonyság. Jones és Xydias-Lobo 

(2007) ausztrál termelı kkv-kat vizsgálva pozitív kapcsolatot talált a minıségmenedzsment 

erıfeszítések és a kkv-k növekedési üteme között.  

Dean és Helms (1996) a TQM kritikus sikertényezıjének kkv-k esetében a menedzsment 

elkötelezettségét, a vezetést, a vevıi fókuszt, a teljes elkötelezettséget és a szisztematikus 

elemzést tekinti. Eng és Yusof (2003) 8 sikertényezıt azonosított malajziai elektronikai 
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kisvállalatokat vizsgálva: menedzsment, folyamatos fejlesztés, vevıi elégedettség és vevıi 

visszacsatolás, folyamatos fejlesztés eszközei és technikái, beszállítói minıségmenedzsment, 

az alkalmazottak részvétele, oktatás és képzés, valamint a munkakörnyezet és a kultúra. Lau 

és Idris (2001) a kultúrát és a csapatmunkát emelte ki a TQM kézzelfogható hatásai közül. 

Dean és Helms (1996) esettanulmányukban állami szektorhoz tartozó ügynökségeket 

vizsgálva a minıségprogramokat és azok értékelését, a képzést, a munkatársak 

felhatalmazását látják a TQM sikerességéhez vezetı tényezık között. Behesti és Lollar (2003) 

amerikai kkv-k esetében vizsgálta a TQM hatását, és a minıségstratégia kritikus 

sikertényezıjének a felsıvezetés elkötelezettségét, a jövıkép és küldetés definiálását 

tekintette. Hansson és Klefsjo (2003) szintén kkv-k példáján vizsgálják a TQM 

implementálását, amelynek sikere leginkább a vezetésen, az alkalmazottak elkötelezettségén 

és a vevıközpontúságon múlik. 

Goh és Ridgeway (1994) 48 kkv szektorba tartozó egyesült királyságbeli vállalatot 

vizsgálva kiemelik, hogy a megkérdezett vállalkozások többsége szerint a TQM csak a 

nagyvállalatok esetében alkalmazható. Giumareas (1996) tanulmányának egyik releváns 

eredménye, hogy a TQM bevezetése után csökkent az alkalmazottak fluktuációja és a 

szerepek kétértelmősége, nıtt a munkával való elégedettség, a szervezeti elkötelezettség, de 

nem tapasztalt jelentıs változásokat a munkaköri konfliktusok megoldása terén, és a 

karrierúttal való elégedettség alakulásában. Yusof és Aspinwall (2000) a kkv-k számára egy 

olyan TQM keretrendszert ajánl, amely magában foglalja a legfıbb minıségi ösztönzıket, az 

általános módszertant és egy menedzsmentet támogató bizottság létrehozását. Tannock et al. 

(2002) négy thai kisvállalat esetében követte nyomon a TQM implementálását, és azt a 

következtetést vonta le, hogy a kkv-k esetében a TQM implementálásának folyamatában 

mások a kihívást jelentı tényezık. Soltani et al. (2003) kulcsfontosságú kritériumnak tekinti a 

teljesítményértékelı rendszer mőködését a TQM szempontjából. Rahmann és Tannock (2005) 

malajziai kkv-k esetében a TQM sikerességét a felsıvezetés elkötelezettségében, egy 

hatékonyan és eredményesen irányító bizottság létrehozásában, az alkalmazottak bevonásában 

és elismerésében, valamint a képességek fejlesztésében látta.  

A TQM implementálásával és pénzügyi teljesítményre gyakorolt hatásával kapcsolatos 

kutatások meglehetısen szerteágazóak. Voltak olyan kutatások, amelyek pozitív kapcsolatot 

találtak a TQM és a ROI mutató között (Hendricks és Singhal, 2001; Easton és Jarrell, 1998); 

mások a TQM negatív hatását mutatták ki ugyanezen mutatóra nézve (Chapman et al., 1997); 

míg néhány kutatás nem talált kapcsolatot a TQM és a pénzügyi jellegő mutatók között 
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(Powell, 1995; York és Miree, 1994). Ezek az ellentmondásos eredmények részben a 

különbözı fogalmi és módszertani megközelítéseknek köszönhetık. A TQM üzleti 

eredményekre gyakorolt hatása azonban függ olyan, a vállalat által nem kontrollálható 

környezeti tényezıktıl is, mint pl. a piaci bizonytalanság, vagy a piac komplexitása. (Chong 

és Rundus, 2004). Sila és Embramhimpour (2002) 1989 és 2000 között megjelent 347 cikk 76 

empirikus kutatását áttekintve feltárják e kutatások ellentmondó eredményeinek okait: (1) a 

kutatások fogalmi megközelítéseiben lévı különbségek; (2) az empirikus kutatások során 

alkalmazott módszerek különbözısége; (3) az egyes országok üzleti, politikai és társadalmi 

környezetében rejlı különbségek.  

Az intellektuális tıkekategóriák közötti összefüggéseket kutatva Anderson et al. (1995) a 

TQM szervezeti teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálva azt találta, hogy az alkalmazottak 

teljesítményének szignifikáns és közvetlen hatása van a vevıi elégedettségre. Mohrman et al. 

(1995) szignifikáns és pozitív kapcsolatot talált a TQM alkalmazásának kiterjedtsége és az 

alkalmazottak hatékonysága között. Powell (1995) azt találta, hogy a menedzsment 

elkötelezettsége, a szervezet nyitottsága, és az alkalmazottak felhatalmazása szignifikáns 

parciális korrelációt mutat mind a szervezeti teljesítménnyel, mind pedig a TQM program 

teljesítményével. Adam et al. (1997) szerint az alkalmazottak minıségfejlesztési 

tevékenységekkel kapcsolatos tudása, és az alkalmazottak elismerése szignifikáns negatív 

korrelációt mutat a minıségköltségekkel. Choi és Eboch (1998) kutatásai szerint a TQM 

gyakorlatok alkalmazásának nagyobb hatása van a vevıi elégedettségre, mint a szervezet 

teljesítményére. Dow et al. (1999), valamint Samson és Terziovski (1999) vizsgálatai szerint a 

vezetésnek, a humán erıforrás menedzsmentnek és a vevıközpontúságnak, mint puha 

tényezıknek szignifikáns és pozitív kapcsolata van a mőködési teljesítménnyel.  

IV.3 Minıségdíj-modellek és a teljesítménymérés gyakorlata 

A TQM hatásainak felmérésében általános gyakorlattá vált, hogy az elızıekben említett 

különbözı fogalmi és módszertani megközelítések sokszínőségét kiküszöbölve a kutatásokat 

a széles körben ismert minıség díjak kritériumrendszerének keretében végzik (Woon, 2000; 

Prajogo és Sohal, 2004).  

A minıségügyben kiemelkedı eredményeket felmutató szervezetek elismerésére a világon 

elsıként 1957-ben hoztak létre minıség díjat: ez volt a japán Deming Díj, idıben ezt követte 

az amerikai Malcolm Baldrige Díj (1988), majd 1992-ben az Európai Minıség Díj 

megalapítása, és e modelleken alapulva ma a világ számos országában hirdetnek meg nemzeti 
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minıség díjat a TQM bevezetésében kiváló eredményeket elért vállalatok elismerésére. A 

kiválósági vagy minıség díj alapú modellek egy évtized alatt meghódították a világot, és 

ugyan különbözı modellekrıl van szó, eltérhet a pályázat kiírás, a vizsgált kritériumok száma 

és pontértéke, de a cél közös valamennyi minıség díj modellben: a legjobbnak tartott 

gyakorlat megtalálása és példaként állítása.  

A minıség díjak olyan széles körben használható önértékelési keretrendszerre épülnek, 

amelyek lehetıvé teszik, hogy a vállalatok alaposabban szemügyre vegyék menedzsment 

gyakorlataikat, üzleti eredményeiket, és standard kritériumaik a benchmarking lehetıségét is 

megadják. Európában az EFQM (European Foundation for Quality Management) értékelési 

módszer terjedt el, és ezt a módszert alkalmazzák az európai, nemzeti és regionális minıség 

díjak odaítélésénél is. 

A különbözı teljesítménymenedzsment rendszerek alkalmazásának aránya elég nagy 

eltéréseket mutat. A Fortune 1000 kb. 60%-ának vannak tapasztalatai a BSC-vel (Silk, 1998), 

a Gartner Group kutatásai alapján az amerikai nagyvállalatok több mint fele alakította ki 

kiegyensúlyozott mutatószámrendszerét az elızı évszázad végéig. Rigby (2001) 15 országban 

(Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában) vizsgálva a menedzsment 

eszközöket és módszereket azt találta, hogy a vizsgálatba bevont 214 szervezetnek kb. 44%-a 

alkalmazta a Balanced Scorecardot. A Balanced Scorecard mellett leggyakrabban alkalmazott 

teljesítménymérési keretrendszerek a Baldrige és EFQM kritériumok, valamint egyéb 

minıség alapú mérési keretrendszerek. Spechbacher et al. (2003) Németországban, Svájcban 

és Ausztriában végzett kutatásai azt mutatják, hogy a szervezetek mindössze 26%-a használja 

a kiegyensúlyozott mutatószámrendszert, ráadásul annak is leegyszerősített vagy nem minden 

nézıpontra kiterjedı megoldását. A magukat alkalmazóknak vallók egyharmadának nem volt 

növekedési és fejlıdési nézıpontja – vagyis hiányzott a nem tárgyiasult vagyonelemek egyik 

szervezeti forrásának szempontja –, és csak minden második BSC alkalmazó foglalkozott az 

ok-okozati láncok feltárásával. Marr (2003) 780 amerikai vállalat példáját alapul véve azt 

találta, hogy a vállalatok 46%-a állította, hogy használ valamilyen formális 

teljesítménymenedzsment rendszert, ezek közel 75%-a a BSC-t használja, és a maradék 

egynegyed pedig valamilyen minıségmenedzsmenthez köthetı rendszert, így pl. a Baldrige 

Díj kritériumrendszerét. A BSC-t alkalmazó vállalatok ráadásul gyakran kombinálják az így 

kialakított rendszert az EFQM vagy a Baldrige Díj kritériumrendszerével. A vállalatok nagy 

többsége 3 vagy 4 nézıpontot integrál teljesítménymérési rendszerébe: a válaszadók 91%-a 

használt pénzügyi nézıpontot, 69%-uk vevıi nézıpontot, 64%-uk a folyamat nézıpontot, a 
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megkérdezett vállalatok csupán fele vette figyelembe a humán nézıpontot, és mindössze 

22%-uk a tanulás és fejlıdés nézıpontját.  

Szegedi (2003) a BSC és az EFQM kapcsolatát vizsgálva azt emeli ki, hogy a BSC-t 

használó szervezetek az EFQM Kiválósági Modell Vezetés, valamint Politika és Stratégia 

kritériumainál látványos fejlıdést tudnak reprezentálni, továbbá mivel a BSC a stratégia 

kommunikálásának eszköze, így az önértékelés során a RADAR-elv szerinti szigorú 

értékelésnél a stratégiával való összhangot könnyebb demonstrálni. A BSC mutatók esetében 

a teljesítményokozók és az eredmények közötti kapcsolat megteremtésére kell törekedni, de 

ez az önértékelést alkalmazó szervezetek számára triviális.  

A nem tárgyiasult vagyon menedzselése, így a vevıkapcsolatok, a márkanév, a 

beszállítókkal kialakított hosszú távú partnerkapcsolatok, a stratégiai szövetségek, a humán 

erıforrások, a tudás menedzselése, és ennek felismerése szintén megjelenik az EFQM 

modellben. A BSC és az EFQM alapvetıen támogatja egymást: a stratégiaalkotás 

megalapozására az önértékelés szolgálhat, a BSC pedig a stratégialebontás eszköze lehet. 

Szegedi (2003) mellett Veresné és Szintay (2002) készített olyan integrált vezetési modellt, 

amely az EFQM és a BSC együttes alkalmazását támogatja.  

A hagyományos teljesítménymérési keretrendszereket átvizsgálva szembetőnı, hogy azok 

meglehetısen kevés figyelmet szentelnek a tudás felmérésének. A 20. század végén az 

uralkodó, pénzügyileg „elfogult” menedzsment rendszereket hevesen támadni kezdték 

(Kaplan, 1983; Meyer és Gupta, 1994; Johnson és Kaplan, 1987), és olyan megközelítések, 

mint a Teljesítménymérési Mátrix (Keegan et al., 1989), vagy SMART piramis (Lynch és 

Cross, 1991) megjelenésének célja a korábbiaknál átfogóbb, több részletre kiterjedı 

teljesítménymérési keretrendszerek iránti igény felkeltése volt. Olyan új menedzsment 

eszközök láttak napvilágot, amelyek a szervezeti folyamatok belsı hatékonyságát, a 

vevıkapcsolatokat, és az innovációs folyamat menedzselési képességét, mint új szempontokat 

integrálták a szervezeti teljesítménymérés fogalmába (Carlucci et al, 2004). A Balanced 

Scorecard, vagy a Teljesítményprizma mellett az önértékelési modellek is jelentısen 

hozzájárultak a teljesítménymérési szemléletmód változásához, mivel olyan integrált 

modellekrıl van szó, amelyek a nem tárgyiasult vagyonelemek értékelését külön 

nézıpontként kezelik, és így az üzleti teljesítmény menedzselésének fontos szempontjává 

válnak.  
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Johanson et al. (2001) 11 svéd nagy– és középvállalat példáján keresztül vizsgálja, hogy a 

szervezet hosszú távú versenyképességéhez szükséges kritikus sikertényezık hogyan 

határozhatóak meg, és hogyan fokozható a kézzel nem fogható tıkeelemek fontosságának és a 

teljesítmény meghatározó szerepének a megértése. A piaci szempontok mellett 

minıségmenedzsment szempontok is befolyásolták a mérés szükségességét. A vizsgálataik 

egyik kulcsfontosságú eredménye, hogy a szervezetek szellemi tıke mérésére irányuló egyik 

motivációja, hogy felmérjék az Adottságokat az Eredmények megalapozása érdekében.  

IV.4 Önértékelés 

Az önértékelés a TQM filozófiához kötıdı minıségértékelési módszer, amely messze 

túlmutat a hagyományos értelemben vett minıségügyi teljesítmények vizsgálatán. Az 

értékelés alapja egy TQM filozófiájú menedzsment rendszer, célja a vállalat fejlesztése, 

amelynek érdekében feltárja a szervezet erısségeit és a fejlesztendı területeit. Az önértékelés 

lehetıvé teszi a szervezet számára, hogy rangsorolja a fejlesztendı területeket, és beépítse 

stratégiai tervébe a legfontosabb tennivalókat, és változtasson adottságain. 

A holisztikus megközelítést, vagyis a különbözı területeken eszközölt beavatkozások 

összehangolását és hatásainak vizsgálatát, valamint az intellektuális tıke elıtérbe kerülését 

hozza magával az éles piaci verseny, a gyorsuló innováció és a tudás felértékelıdése. A 

szervezetek számára fontossá válik a mérési képesség, amely a szervezeti teljesítményt 

jellemzı mutatók mérését, elemzését és a fejlıdés lehetıségeinek a keresését jelenti. A 

szervezetek saját teljesítményének mérése mellett összehasonlításra is szükség van a helyes 

viszonyítás érdekében, így nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a benchmarking kapcsolatok 

kialakítására és mőködtetésére, a jó gyakorlatok megkeresésére. A fejlıdéshez külsı és belsı 

mérésekre egyaránt szükség van.  

Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap a szervezetek minıségmenedzselési 

gyakorlata, melyet különbözı díjakkal ismernek el. Elıször 1989-ben Shiba professzor hozta 

létre az Shiba Díjat, majd 1994-ben EU-EFTA Phare Magyar Minıség Díjat alapították meg, 

1996-ban adták át elıször a magyar Nemzeti Minıségi Díjat (NMD) (Szövetség a 

Kiválóságért, 2007). Ez a díj az Európai Minıségi Díj modelljét vette alapul, ahol az egész 

szervezet tevékenységének és mőködésének kiválósága áll a középpontban. 2002-ben indult 

útjára a Közoktatás Minıségéért Díj, melynek kritériumrendszere szintén a Kiválóság 

Modellre épül, azt a közoktatás speciális területéhez és specifikumaihoz illesztve (Csiszár, 

2003). A Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework, CAF) útjára 
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indítását is az EFQM Kiválósági Modell ihlette. A CAF célja, hogy a közigazgatási 

szervezeteket hozzásegítse a minıségmenedzselési módszerek és folyamatok alkalmazásához 

a teljesítmény javítása érdekében. Azt, hogy az önértékelési módszertanok egyre nagyobb 

teret hódítanak hazánkban, jól igazolja, hogy 2002 óta számos területen regionális, illetve 

megyei minıség díjra pályázhattak a TQM területén kiemelkedı eredményeket elérı 

vállalkozások. 2007-ben indult útjára a fenti kezdeményezésekbıl fakadóan a Felsıoktatási 

Minıség Díj is.  

Bár a világban többféle önértékelési modell használata terjedt el, különféle önértékelési 

módokkal (Deming Díj65, Malcolm Baldrige Díj, EFQM Kiválóság Díj, CAF modell), de 

mindegyikre jellemzı a szervezet erısségeinek és fejlesztési lehetıségeinek keresése, 

valamint a stratégiai irányok meghatározásának segítése.  

A Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence olyan menedzsment 

keretrendszer, amelynek alkalmazása az önértékelésen alapuló szervezeti erısségek és 

fejlesztendı területek azonosításával versenyképességet növelı tényezı66. Bár az 

önértékelésnek e keretrendszere is – az EFQM modellhez hasonlóan- bármilyen szektorban 

tevékenykedı és bármilyen mérető szervezet esetében alkalmazható, a Baldrige Díj elsı 

nyertesei kizárólag a nagyvállalati kategóriából kerültek ki. Ennek legfıbb okai Ahire és 

Golhar (1996) szerint abban keresendık, hogy a piac feletti hatalom hiánya hatással van a 

kkv-k azon képességére, hogy a beszállítóikat is érdekeltté tegyék a minıségi 

erıfeszítésekben, valamint kevésbé értik a humán erıforrás menedzsment stratégiák 

fontosságát. Kotey és Slade (2005) szerint az alkalmazottak bevonása és felhatalmazása 

alacsonyabb mértékő a kkv-k esetében. Siropolis (1994) a szakértı menedzsment tapasztalat 

hiányát, a rövid távú szempontok érvényesítését; valamint a benchmarking alkalmazásának 

alacsonyabb szintjét, Ebrahimpour és Withers (1992) a minıségszabályozás alacsonyabb 

fejlettségi és alkalmazási szintjét, Ashmore (1992) pedig az informatikai infrastruktúra 

hiányát tekinti legfıbb tényezınek a kkv-k által alkalmazott fejlett (minıség)menedzsment 

                                                 

65 A Deming Díj értékelése alapvetıen a statisztikai módszerek alkalmazására és a folyamatos javítás 
hatékonyságának igazolására épül. A vállalat 10 fı területét veszi górcsı alá, ez pedig a (1) politika és célok, (2) 
a szervezet és az irányítása, (3) a minıségszabályozás oktatása és elterjesztése, (4) információgyőjtés és 
hasznosítás, (5) elemzés, (6) szabványosítás, (7) szabályozás, (8) minıségbiztosítása, (9) hatás, eredmény, (10) 
jövıbeli tervek. E 10 vállalati területhez 58 alkategória kapcsolódik (Szövetség a Kiválóságért, 2007).  

66 Ez a keretrendszer hat kulcskategórián belül határozza meg napjaink magas teljesítményt eredményezı 
menedzsment gyakorlatainak összességét: (1) Vezetés; (2) Stratégiai tervezés; (3) Vevı- és piacközpontúság; (4) 
Mérés, elemzés és tudásmenedzsment; (5) Humán erıforrás fókusz; (6) Folyamatmenedzsment, (7) Üzleti 
eredmények. 
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módszerek kisebb térhódításában. Van der Wiele és Brown (1998) azt emeli ki, hogy a 

minıségmenedzsment gyakorlatba ültetése szervezeti változásokat indukál, és a változás 

menedzselése a kkv-k esetében több akadály leküzdését jelenti. Hodgetts et al. (1999) 

kutatásai szerint a Baldrige Díjat elnyert kkv-k kivétel nélkül kiemelkedı teljesítményő 

vállalatok.  

IV.5 Az EFQM modell és a Nemzeti Minıségi Díj 

Tekintettel arra, hogy a hazai kkv szektor üzleti kiválóságának mérésére a regionális 

minıség díjak és a Nemzeti Minıségi Díj esetében az EFQM modell szolgál, a továbbiakban 

az önértékeléshez felhasznált modellnek az EFQM Kiválóság modellt veszem alapul, de 

általánosságban elmondható, hogy az önértékelési tevékenység, függetlenül az alkalmazott 

modelltıl, felhasználható az intellektuális tıkeelemek meghatározó részének mérésére. A 

minıség díj modellek abban hoztak újat, hogy egy egységes mérési keretrendszert dolgoztak 

ki a kiválóság fokának megítélésére. Az önértékelés ebben az értelemben nem más, mint a 

szervezet tevékenységeinek és eredményeinek átfogó, szisztematikus és rendszeres 

felülvizsgálata valamely üzleti kiválóság modell alapján. 

 

9. ábra: A magyar Nemzeti Minıségi Díj Kiválósági modellje (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 

A 9. ábra mutatja a hazai Nemzeti Minıségi Díj alapjául szolgáló EFQM Kiválósági 

Modell szerkezetét, és az egyes kritériumok modellen belüli súlyát. Az EFQM modell egyes 

kritériumait és alkritériumait bemutató táblázat a mellékletben (1. sz. melléklet) található. A 

Díj alapgondolata, hogy „A vezetés a vevıi és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi 

hatást megalapozott üzletpolitikával és stratégiával a dolgozók, erıforrások és a folyamatok 
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menedzselésével éri el, ami kiváló eredményekhez vezet” (IFKA, 2006). Az adottságok és 

eredmények azonos súllyal szerepelnek a modellben, a legnagyobb súlyú kritérium a 

Vevıkkel kapcsolatos eredmények a maga 200 pontjával, így a kiválóság modell a minıség 

mai értelmezését jól tükrözi. Az EFQM alapú önértékelés célja, hogy azonosítsa a szervezet 

erıs és gyenge pontjait, valamint az erısségekre támaszkodva és azokat továbbfejlesztve 

meghatározza a fejlıdés fıbb irányait és a fejlesztendı területek prioritását. Ez utóbbit segíti 

elı a szervezet teljesítményének más szervezetekkel való összehasonlítása, amely szintén 

elvezet a komplex rendszerek összemérésnek problematikájához, ám ez a lehetıség a legjobb 

gyakorlatok megkeresését és elsajátítását alapozhatja meg.  

Az EFQM nagy sikereket ért el abban, hogy elısegítette az EFQM Kiválóság Modell 

alkalmazását nemzeti díjak keretében, és azon túl, hogy ezt a modellt veszi alapul az európai 

nemzeti minıség díjak testületeinek többsége, az EFQM modell nemzetközi viszonylatban 

motivált egyéb modelleket is. A pályázó vevıi és dolgozói megelégedettségét, a vállalat 

társadalomra kifejtett hatását, üzleti eredményeit azon keresztül értékeli, hogy a vezetés 

milyen üzletpolitika, stratégia alapján és hogyan menedzseli a különbözı folyamatokat, 

valamint a humán és egyéb erıforrásokat. A modell lényege egy mondatban összefoglalva: 

„A teljesítményt, a vevıket, a munkatársakat és a társadalmat figyelembe vevı kiváló 

eredményt a vezetés által mőködtetett stratégián és tervezésen, a munkatársakon, a partneri 

kapcsolatokon, illetve az erıforrásokon és a folyamatokon keresztül lehet elérni” (EFQM, 

2007).   

Az EFQM modell alapkoncepciója a következı alapelvekre épül (Kövesi és Topár, 2006):  

(1) nem kötelezıen elıírt végrehajtandó lépéseket tartalmaz,  

(2) a vevı áll a középpontban;  

(3) központi szerepet kap a munkatársak szakmai fejlıdése és részvétele a minıség 

fejlesztésében;  

(4) a folyamatok és tények állnak a középpontban;  

(5) a vezetés és a céloknak való megfelelés egységének fontossága;  

(6) a társadalom iránti felelısség;  

(7) eredményorientáltság.  

Az EFQM modell 5 adottság- és 4 eredménykritérium vizsgálatára épül, e 9 fıkritérium 

32 alkritériumot integrál. Az „Adottságok” terén található 24 alkritériumnak megfelelıen a 

szervezet fel tudja mérni, hogy hogyan történik a feladatok megoldása, a tevékenységek 
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kivitelezése a szervezetben, milyen módszereket alkalmaznak, felmérhetı a konkrét 

feladatokra lebontott alkalmazás módja, vagyis összességében azt mutatják be, hogy mit tesz 

a szervezet céljai elérése érdekében. A maradék 8 alkritérium által meghatározott „Eredmény” 

oldalon azt látjuk, hogy mit ér(t) el a szervezet, és olyan tényeken, adatokon alapuló objektív 

felméréseket is bemutat, amelyek aztán más szervezetekkel való összehasonlítást is lehetıvé 

tesznek, így e kritériumok alapján lehet felmérni a bemutatott szervezeti eredmények 

kiválóságát, és az alkalmazás kiterjedtségét.  

A modell központi része a RADAR67 elv. A RADAR, mint iránymutató az eredmények 

oldalon azt vizsgálja, hogy az eredmények minden érdekeltet lefednek-e, mérik-e az összes 

fontos megközelítést, és azok alkalmazását, láthatók-e pozitív trendek, vagy folyamatosan jó 

teljesítmény, és mióta, vannak-e rövid távú célok, és azokat teljesítették-e, az eredmények 

összehasonlíthatóak-e másokkal, mutatnak-e ok-hatás összefüggést a megközelítésekkel, 

valamint teljes körő képet adnak-e. Az Adottságok oldalon annak értékelése történik, hogy 

milyen megközelítést, módszert választ a szervezet, azt hogyan alkalmazza, hogyan értékeli 

és vizsgálja felül idırıl idıre. Az önértékelés lényege, hogy vizsgálni kell az adottságok és 

eredmények közötti ok-okozati kapcsolatokat is, így az adottságok terén alkalmazott 

módszerek esetén vizsgálni kell, hogy milyen eredmények eléréséhez járultak hozzá, és 

fordítva is: az elért eredmények mely adottságok tudatos, és tervszerő érvényesítésével 

hozhatók összefüggésbe.  

Az EFQM modell kiindulási alapként való választását több jellemzıje is indokolja: 

(1) Az EFQM modell Európában a legszélesebb körben alkalmazott szervezeti keretrendszer 

(Eskildsen és Dahlgaard, 2000), valamint Európában a legtöbb regionális és nemzeti minıség 

díj alapját képezi. Az EFQM Kiválóság modell megkérdıjelezhetetlen TQM benchmark az 

európai vállalatok körében, és ezt az alkalmazás különbözı szintjeihez kapcsolódó 

elismerések is erısítik (Szövetség a Kiválóságért, 2007). 

(2) A TQM alapelvek megvalósulásáról tükörképet ad az EFQM modell (Molnárné, 2000).  

                                                 

67 A RADAR betőszó, amelynek elemei: R = eredmények (results); A = megközelítés (approach), D = 
alkalmazás (deployment); A = értékelés (assessment); R = átvizsgálás (review) 
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(3) A modellt az EFQM tanácsadók javaslatai alapján rendszeresen felülvizsgálják, 

kritériumait korszerősítik68. 

(4) Kiterjedt alkritériumi rendszere minden egyes kritérium alapos megértését segíti elı. 

(5) A díj modellek nem titkolt szándéka az is, hogy lehetıvé tegyék a versenytársak 

összehasonlítását a versenyelıny megszerzése és megtartása érdekében.  

(6) Az európai vállalatok esetében az EFQM Kiválósági Modell nyilvánvaló presztízzsel 

rendelkezik, amit az is bizonyít, hogy az Európai Minıségi Díjra pályázó szervezetek száma 

folyamatosan nı (EFQM, 2007). 

(7) Az EFQM modell megkívánja a szervezettıl, hogy fordítson figyelmet a vevık és más 

érdekelt felek, így a munkatársak és partnerek elégedettségére is. Ugyanakkor tegye az 

értékalkotási láncot transzparenssebbé, ráadásul a versenyképesség az innovációs 

képességeken és a tudás menedzselésén is múlik, így tükrözze, hogy a szervezet mennyire van 

összhangban saját politikájával és stratégiájával, és ez hogyan jelenik meg az eredményekben 

(Róth, 2006). 

Az EFQM Kiválóság Modellel kapcsolatos kutatások a legtöbb esetben az EFQM modell 

korai alkalmazásából fakadó kezdeményezések voltak (Cragg, 2005, Rusjan, 2005). 

Néhányan a modellhez kapcsolódó önértékelési módszer problémáira hívták fel a figyelmet 

(Samuelson és Nilsson, 2002; Li és Yang, 2003), mások pedig a modell alkalmazhatóságát 

vizsgálták a szervezet legfontosabb erıforrásainak és képességeinek azonosításában, mivel a 

szervezetek erıforrás-alapú megközelítésében ezek képezik a versenyelıny alapját 

(Castresana és Fernandez-Ortiz, 2005).  

Szıdi (2006) a hazai minıség díjak tapasztalatát összefoglalva kiemeli, hogy az EFQM 

minden területen használható, az Európai Minıségi Díj, a Nemzeti Minıségi Díj, a 

Közoktatás Minıségéért Díj, és a regionális minıség díjak alapját is ez a modell képezi. Róth 

(2006) hangsúlyozza, hogy az EFQM modell nemcsak díjpályázására, hanem a saját fejlesztés 

céljával is eredményesen alkalmazható a társadalom igen széles intézményrendszerében.  

                                                 

68 Az EFQM modell fejlıdését mutatja az is, hogy létrehoztak egy tudásmenedzsment EFQM keretmodellt azzal 
a céllal, hogy bármilyen típusú szervezetnél lehetıvé tegye a tudásmenedzsment kapacitások felmérését (EFQM, 
2007). Érdemes kiemelni, hogy a kritériumok felülvizsgálatára ritkábban kerül sor, mint a Malcolm Baldrige Díj 
esetében.  
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Szıdi (2006) nyomon követve az elmúlt 11 év pályázatait egyértelmő tendenciaként 

azonosítja a dolgozók bevonásának növekedését, a teammunka elterjedését és fejlıdését, a 

külsı és a belsı benchmarking tevékenység fejlıdését, valamint a változások folyamatos 

nyomon követését. A szervezetek menedzselésében folyamatosan napirenden van a 

munkatársak képzése, nıtt az érdekelt felek elégedettsége, az önértékelés a vezetıi gyakorlat 

részévé, a fejlesztendı területek azonosítása pedig tanulási folyamattá vált. A szervezetek 

számára az önértékelés gyakorlata a teljesítmény mérhetıvé és számszerősíthetıvé válását 

eredményezte, pontos képet kaptak a belsı és külsı vevık elégedettségérıl, és feltárták a 

fejlıdés mozgatórugóit.  

Átfogóan megállapítható, hogy terjed az önértékelés alkalmazása, Magyarországon ma 

már több mint 300 szervezet használja (Mikó, 2006), és több százra tehetı a nemzeti és 

regionális minıség díjakra pályázatot benyújtó magyar vállalatok száma, így az önértékelési 

modellek alkalmazását, különösen az EFQM modellre épülı önértékelés alkalmazását illetıen 

hazánkban egyre növekvı vállalati tapasztalattal rendelkezünk (Szövetség a Kiválóságért, 

2007). Mikó (2004) az Európai Uniós csatlakozás kapcsán a kkv-k minıségügyi feladatai 

között említi a teljesítménymérés, a minıségfejlesztési rendszerek és módszerek 

alkalmazásának szükségességét. A kkv-k versenyképességét növelı módszerek között kiemelt 

szerepet szán az önértékelésnek.  

A mutatókkal való mérés, az adatok tudatos győjtése és elemzése, széles körő elterjesztése 

még nem elég hatékony. Ma már hazai és nemzetközi viszonylatban sem lehet elkerülni a 

rendszeres elégedettségi felmérések (munkatársi és vevıi) alkalmazását és olyan értékelését, 

amelyet visszajelzések és pozitív változtatások követnek (Mikó, 2006).  

IV.6 Az intellektuális tıkeelemek mérésének lehetısége az önértékelési modellekben 

Róth (2001) az emberi erıforrás felértékelıdését látja a megújított ISO900X:2000 

szabványsorozatban, és a szintén megújult EFQM Szervezeti Kiválóság Modellben is. Az 

üzleti kiválóság és a humán tıke kapcsán Róth (2006) úgy véli, hogy mivel a szervezet 

sikerességét alapvetıen a munkatársainak szaktudása és igyekezete határozza meg, a jövıben 

még hangsúlyosabbá fog válni, hogy a szervezet hogyan irányítja, fejleszti, és terjeszti a 

dolgozók tudását egyénileg, illetve csoport és szervezeti szinten. Herneczki és Tunkli (2005) a 

szervezetek 21. századi kihívásait számba véve kiemeli, hogy mérések igazolják, hogy az 

egyéni tehetség, képességek, készségek és szaktudás – valamint ezek jól irányított együttes 

mőködtetése – a versenyelıny megszerzésében, az üzleti kiválóság elérésében, a tartós 
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sikerben kiemelkedı szerepet játszanak, nagyobbat, mint amennyire ezt korábban becsülték. 

Nemeskéri (2003) a személyzeti munka változó szerepei között felhívja a figyelmet arra, hogy 

képesnek kell lenni a tudásnak, mint a szervezet immateriális értékének a kimutatására, és a 

tudás fejlesztésében szerepet kell kapnia a személyre szabott megoldásoknak. Bacsur és Boda 

(2006) az emberi tıke felértékelıdésének kockázatait az emberi erıforrás drágulásában, a 

láthatatlan jellege miatti nehezebb kontrollálhatóságban, az emberi tıkebefektetések 

kockázatosságában és könnyő elvesztési lehetıségében, valamint az igényelt menedzsment 

differenciáltságában foglalja össze.  

Az emberi erıforrások mellett a partnerkapcsolatok is felértékelıdnek, Wimmer (2005b) 

amellett érvel, hogy a partnerek teljesítményének és a velük való kapcsolatnak az egyenkénti 

értékelése mellett kiemelt fontosságú a kapcsolati portfolió (vevıi és szállítói) 

menedzselésének a képessége. A Versenyképesség Kutató Központ kutatási eredményei is 

alátámasztották a vevıi elégedettségmérések felértékelıdését (Wimmer, 2000). A kapcsolati 

és azon belül a vevıi tıke mérését és menedzselését illetıen Mikó (2006) értékelési 

tapasztalatait felhasználva úgy látja, hogy az önértékelési modellek alkalmazása jelentısen 

növelte a vevıközpontúságot. Bernáth (2007a) tapasztalatai szerint a stratégiai tervezés során 

a küldetésben megjelennek a magyar vállalatok esetében is olyan célok, mint a 

vevıközpontúság, a partnerség fejlesztése, az emberek bevonása, ez pedig nem jelent más, 

mint a vevıi tıkével, a kapcsolati tıkével, és a humán tıkével való foglalkozás 

felértékelıdését. Az intellektuális tıkéjét az EFQM modell alapján mérı dán Rambøll 

tanácsadó szervezet és Bernáth (2007b) is arra hívja fel a figyelmet, hogy megvizsgálva az 

EFQM modell nyolc alapelvét, ráismerhetünk e célokra. Nem kell mást tenni, mint 

megkeresni az alapvetı koncepcióknak megfelelı összefüggéseket: „Minden alapelvnek 

megvan a saját ösvénye, bármely célt tőzi ki maga elé a szervezet, … meghatározható a 

megfelelı lépéssorrend.” 

Az intellektuális tıke mérésének klasszikusai (Sveiby, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson, 

1997) az intellektuális tıkeelemek csoportosításával keresték azokat a területeket, amelyek a 

hagyományos pénzügyi-számviteli beszámolókban nem szerepelnek, és így e területek 

mutatószámai nem illeszthetık be egyszerően a megfelelı mérlegsorokba. Sveiby (1997) és 

Edvinsson (1997) is bevallja, hogy az általuk javasolt mérési keretrendszer nem ad teljes 

képet a szervezet valamennyi intellektuális tıkeelemérıl, és felhívják a figyelmet arra, hogy 

aligha lehetne ilyen keretrendszert alkotni. Természetesen a fıbb „címkék”, vagyis a vevık, a 

munkatársak és a szervezet, kiindulópontjai a szervezet „kibıvített” beszámolójának, de az 
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alkalmazott indikátorok szervezet- és szituációfüggık, és a legtöbb esetben nem pénzügyi 

mutatószámok hozzárendelésével állunk szemben.  

Az intellektuális tıke mérésének számtalan célja számtalan modellt eredményezett. A 

szervezeteknek dönteniük kell a mérés célját illetıen. Az intellektuális tıke mérésére létrejött 

keretrendszerek két jól elkülöníthetı célja a külsı érdekelt feleknek történı beszámolás, 

amelyhez az összehasonlíthatóság kritériuma szorosan kapcsolódik, így a külsı beszámolási 

célhoz kapcsolódóan egy egységes rendszerő és viszonylag könnyen kinyerhetı 

mutatószámokból álló keretrendszerre lenne szükség. Az intellektuális tıke belsı céllal 

történı nyomon követése azonban részletesebb információkat követel, amelyeket a stratégiai 

célokhoz kellene kapcsolni. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az abszolút 

mérıszámok ebben az esetben nem hasznosak, mivel a relatív mérıszámok és a mértékegység 

nélküli mutatószámok sokkal inkább alkalmasabbak arra, hogy olyan referencia pontokhoz 

viszonyított helyzeteket tükrözzenek, amelyek vagy valamilyen elméleti megfontolás útján 

kerülnek kijelölésre, vagy pedig olyan benchmarking eredményei, amelyek valamilyen iparági 

átlaggal, jó gyakorlattal, vagy múltbeli eredményekkel való összehasonlítás eredményei 

(Sveiby, 2001). A fenti célok megvalósulásának tükrözıdését kívánom vizsgálni a következı 

fejezetekben.  
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V. Az intellektuális tıke EFQM modellben való megjelenésének empirikus 

vizsgálata 

V.1 A kutatás célja 

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy az EFQM modell kritériumai és az azokhoz 

kapcsolódó alkritériumok hogyan segítik elı az intellektuális tıke egyes elemeinek 

számbavételét, és a közöttük lévı szinergikus hatások megragadását. Az EFQM modell 

Adottság oldali kritériumai és a kapcsolódó alkritériumok arra keresik a választ, hogy a 

szervezet hogyan éri el eredményeit, ennek megfelelıen az Adottság oldalhoz tartozó 

alkritériumok kifejtése során a szervezet az intellektuális tıke menedzselésével kapcsolatos 

módszereit, eljárásait is bemutatja. Az EFQM modell Eredmények oldali alkritériumaiban 

egyrészt elégedettségmérések eredményeit foglalja össze, másrészt pedig olyan belsı 

teljesítménymutatókat sorakoztat fel, amelyek a modell ajánlása alapján alapvetıen nem 

pénzügyi természetőek. Ennek ellenére a modell az önértékelést végzı szervezetre bízza, 

hogy milyen a szervezetre jellemzı, és az Adottságok oldalon bemutatott módszerek 

hatékonyságának és eredményességének alátámasztására szolgáló mérıszámokat használ.  

A következıkben a 2006 évi (a disszertáció készítésekor legfrissebb69) Nemzeti Minıségi 

Díj (NMD) pályázati útmutatója alapján (IFKA Magyar Minıségfejlesztési Központ, 2006) a 

Díj alapjául szolgáló EFQM modell kritériumrendszerét felhasználva kívánom feltárni az 

EFQM modell alkritériumai és az egyes intellektuális tıkeelem csoportok közötti 

kapcsolatokat. Az egyes alkritériumok kapcsán elvárt önértékelési információkat az NMD 

kritériumrendszere részletesen bemutatja, így megfelelı alapot nyújt az intellektuális 

tıkeelemekkel való párosításhoz, illetve annak megállapításához, hogy az egyes alkritériumok 

alapján bemutatott tevékenységek és eredmények mely intellektuális tıkeelem 

menedzseléséhez és számszerősítéséhez járul(hat)nak hozzá. A modell elkészítéséhez 

felhasználtam a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. 

megbízásából a Minıségfejlesztési Központ gondozásában készült KMD Modell Értelmezési 

Útmutatóját (Csiszár, 2003), amely részletes képet ad a Közoktatás Minıségéért Díj alapjául 

(is) szolgáló EFQM modell alkritériumainak kapcsolatáról, és a közöttük meghúzódó 

szinergikus hatásokról.  

                                                 

69 A 2007-es Nemzeti Minıségi Díj kiírására 2008. februárjának végén került sor, de a kritériumrendszer nem 
változott a 2006-os kiíráshoz képest.  
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Az empirikus vizsgálat alapjául az 1996 óta kiadott Nemzeti Minıségi Díj nyertes 

pályázatok szolgálnak. E nyertes pályázatok (szemben a nem nyertes pályázatokkal, és a Díjra 

pályázók számával) 1998 óta nyilvánosak, így összesen 9 év nyertes önértékelési pályázatai 

álltak rendelkezésemre, kiegészítve ezt több, Európai Minıségi Díj elnyerésére készített 

pályázattal. A 3. Táblázat mutatja a vizsgálat tárgyát képezı Nemzeti Minıségi Díjat elnyerı, 

illetve azok közül az Európai Minıségi Díjra (is) pályázó vállalatokat.  

A kutatás abból a felismerésbıl táplálkozik, hogy annak ellenére, hogy a szakirodalom 

számos módszert és modellt vesz számba az intellektuális tıke megjelenítéséhez, valamint az 

intellektuális tıke mérési alapjainak megteremtéséhez, a  III.2 és  III.4 alfejezetekben 

bemutatott hazai teljesítménymérési gyakorlatot taglaló honi kutatások azok meglehetısen 

korlátozott gyakorlatba ültetésérıl és alkalmazásáról számolnak be. Olyan módszert kerestem, 

amely az intellektuális tıke mérésének keretrendszeréül szolgálhat, ahol szükség van mind 

pénzügyi, mind pedig nem pénzügyi mutatószámok definiálására, de ugyanakkor viszonylag 

szélesebb körben ismert, mint az értekezés korábbi fejezeteiben bemutatott intellektuális tıke 

mérési módszerek és modellek. Mindemellett a hazai kkv-k menedzsment és pénzügyi 

módszertanok alkalmazási hiányosságaiból (BME Diákközpont, 2006) is kiindulva olyan 

módszert kívántam alapul venni, amelynek már „múltja” van a hazai vállalatok esetében is, 

hazánkban az önértékelést rendszeresen alkalmazó vállalatok száma több százra tehetı. 
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3. Táblázat: A vizsgálatba bevont vállalatok  

 Kismérető termelı vagy 
szolgáltató szervezet 

Közepes mérető termelı vagy szolgáltató 
szervezet 

Nagymérető termelı vagy 
szolgáltató szervezet 

Nemzeti 
Minıségi Díj 
nyertes 

Columbian Tiszai Carbon Kft. 
(NMD 1999) 
HTCM Kft. (NMD 2001) 
Kapitány és Társai Kft. (NMD 
1998) 
Macher Kft. (NMD 2000) 
Sanatmetal Kft. (NMD 2002) 
Papyrus Hungária Zrt. (NMD 
2006) 

Burton Apta Kft. (NMD 1996) 
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (NMD 1998) 
Cofinec Hungary Rt. (NMD 1999) 
Medicor Kézimőszer Rt. (NMD 2000) 
Dunapack Rt. (NMD 2001) 
Legrand Kontavill Rt. (NMD 2002) 
SAPU Bt. (NMD 2003) 
Alcoa Európai Keréktermék Kft. (NMD 2004) 
Knorr-Bremse Vasúti Jármőrendszerek Kft. 
(NMD 2005) 
Höldmayr Kft. (NMD 2003) 
Pécsi Vízmő (NMD 2002) 
Compaq Computer Kft. (NMD 2000) 
HUNGEXPO Rt. (NMD 1999) 
Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. (NMD 
2003) 

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. 
(NMD 1996) 
Ericsson Kft. (NMD 1998) 
TVK Rt. (NMD 1998) 
PICK Rt. (NMD 1999) 
Ajkai Timföld Kft. (NMD 2000) 
WET Kft. (NMD 2003) 
Videoton Rt. (NMD 2004) 
E.ON Rt. (NMD 2005) 
Zala Megyei Kórház (NMD 2006) 
Nyírségvíz Rt. (NMD 2006) 
Philips Kft. (NMD 2003 pályázó) 

Európai 
Minıségi Díjra 
pályázó, döntıs 

Columbian Tiszai Carbon Kft. 
(EMD 2001) 
 

Burton Apta Kft. (EMD 1997) 
Burton Apta Kft. (EMD 1998) 

TVK Rt. (EMD 2001) 
PICK Rt. (EMD 2001) 
 

Európai 
Minıségi Díj 
fıdíjas vagy 
díjazott 

 Burton Apta Kft. (NMD 1999) 
Burton Apta Kft. (EMD 2000) 
 

 

Összesen 7 db 18 db 13 db 
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31 Nemzeti Minıségi Díjat nyert vállalat önértékelési gyakorlatát alapul véve, a 

középpontba az Eredmények oldal alkritériumait helyeztem, megvizsgálva, hogy milyen 

mutatószámokat, milyen mértékegységekkel, és milyen hosszú idı óta mérnek a 

szervezetek (lásd pl. 8. Táblázat, 9. Táblázat, 10. Táblázat). A Nemzeti Minıségi Díjat 

elnyerı vállalatok - vállalati mérettıl függetlenül - az eredmények oldalon több éves 

pozitív trendeket mutatnak be, és szinte kivétel nélkül benchmark adatokkal is 

alátámasztják kiválóságukat.  

A kutatás során az intellektuális tıke mérésének nemzetközileg elfogadott 

keretrendszerébıl indultam ki, azaz a szervezet humán tıkéje, strukturális tıkéje és 

kapcsolati tıkéje alkotja a szervezet immateriális vagyonát (ez megfeleltethetı Sveiby 

kompetencia - belsı szerkezet - külsı szerkezet hármas felosztásának (Gyökér, 2004)). 

Közvetlen kapcsolatot kívántam keresni elsısorban Sveiby Immateriális Vagyonfigyelıje 

(Intangible Assets Monitor, IAM), de ugyanakkor az intellektuális tıke szakirodalom más 

jelentıs szakembereinek (Edvinsson és Malone (1997), valamint Allee (2000)) 

keretrendszere, és az EFQM modell alapján végzett önértékelés során az NMD nyertesek 

által bemutatott teljesítménymutatók között. 

A nyertes pályázatokat alapul véve több kérdésre kerestem a választ. Célom volt annak 

felmérése, hogy a vizsgálatba bevont vállalatok az önértékelés során milyen 

mutatószámokat használnak az Adottságok oldalon bemutatott és alkalmazott módszerek 

eredményességének és hatékonyságának a mérésére. Az egyes vállalatok mutatószámainak 

birtokában bizonyos vállalatok esetében Edvinsson és Malone (1997) intellektuális tıke 

klasszifikációjának megfelelı mutatószámok használatának elıfordulását vizsgáltam, más 

vállalatok esetében a Sveiby (1997) modelljének megfelelı növekedési/megújulási, 

hatékonysági és stabilitási mutatószámokat kívántam beazonosítani, és a vállalatok egy 

harmadik csoportjánál Allee (2000) modelljét vettem alapul, amely Sveiby (1997) 

modelljének kibıvítéseként értelmezhetı. Mindezekkel igazolni kívánom, hogy a 

vállalatok önértékelése integrál(hat)ja az intellektuális tıkeelemek mérésére alkalmas 

mutatószámokat. Az EFQM alapú önértékelési pályázatok alapján az Eredmények oldal 

Adottság oldali alkritériumaival való kapcsolata határozta meg, hogy az egyes 

mutatószámok mely mutatószám kategóriának feleltethetık meg.  
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V.2 A kutatás hipotézisei 

A kutatás hipotéziseit a vonatkozó szakirodalmak áttekintése, valamint az EFQM 

Kiválósági Modell hazai alkalmazási tapasztalatai alapján fogalmaztam meg.  

H1: Az intellektuális tıke jellemzésének egyik lehetséges módja az önértékelési modellek 

alkalmazása. 

A  II.6. fejezetben áttekintettem az intellektuális tıke értékelésének és mérésének 

legismertebb modelljeit, majd a  III.2 és  III.5 alfejezetekben az intellektuális tıke mérésére 

vonatkozó olyan erıfeszítések és modellek bemutatására tettem kísérletet, amelyek a TQM 

filozófia (CIMA, 1993; Ghobadian és Gallear, 1997; Struebing és Klauss, 1997; Graengo 

et al, 2005) és az EFQM modell (Rambøll, Knapp, 1999; The Danish Trade and Industry 

Development Council, 1997; Kövesi és Topár, 2006) adta lehetıségek kiterjesztését 

szolgálták a kézzel nem fogható vagyonelemek mérésére. Wimmer (2005b) az integrált 

teljesítménymérési rendszerek között említi a minıségmenedzsment eszközeit, mint a 

teljesítménymérési és teljesítménymenedzsment rendszerek részét. Az ún. explicit 

teljesítménymérési rendszerek mellett Marr et al. (2004) arra hívták fel a figyelmet, hogy a 

Malcolm Baldrige Díj kritériumrendszere, és annak európai megfelelıje, az EFQM 

Kiválósági Modell abban hoztak újat, hogy napirendre tőzték a szervezeti 

teljesítménymérés megváltozott igényeit, és arra bátorították a szervezeteket, hogy 

vizsgálják meg alaposabban a teljesítmény olyan dimenzióit, mint a vezetés, a humán 

erıforrások, a vevık és munkatársak elégedettsége vagy a társadalmi hatás. A szervezetek 

a teljesítmény olyan addicionális vetületeinek mérésével is elkezdtek foglalkozni, mint a 

minıség, és a folyamatos fejlıdés folyamatai.  

Az önértékelés módszertanát értı, azt magas szinten implementáló, és megfelelı 

rendszerességgel alkalmazó szervezetek nagyobb tudatossággal fordulnak az intellektuális 

tıkeelemek meghatározásának és mérésének irányába is, ugyanis ahhoz, hogy a TQM 

bevezetésének pozitív hatása legyen a szervezeti teljesítményre, a szervezetnek 

foglalkoznia kell nem tárgyiasult erıforrásainak fejlesztésével (Powell, 1995). A minıség 

díj modellek olyan széles körben használható önértékelési keretrendszerre épülnek, 

amelyek lehetıvé teszik, hogy a vállalatok alaposabban szemügyre vegyék menedzsment 

gyakorlataikat, üzleti eredményeiket, és standard kritériumaik a benchmarking lehetıségét 

is megadják.  
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H2: Az intellektuális tıkeelemek (kapcsolati és azon belül vevıi tıke, humán tıke és 

strukturális tıke) menedzselésének módszerei és mérési szándéka tetten érhetı az 

önértékelési modellekben.  

A TQM irányában elkötelezett szervezeteket erıs piacorientáltság jellemzi, amely azt 

is magában foglalja, hogy megfelelı mennyiségő információval rendelkeznek mind a 

vevıiket, ügyfeleiket illetıen, mind pedig a versenytársak tevékenységét illetıen (Yam et 

al., 2005), amely információk a kapcsolati és azon belül a vevıi tıke számbavételét 

alapozhatják meg. Powell (1995), Mersha (1997), Garvin (1993), Hacksever (1996), Dean 

és Helms (1996), Rahman és Tannock (2005) hangsúlyozzák, hogy a TQM sikeressége 

alapvetıen a szervezet humán tıkéjén, vagyis a munkatársak felhatalmazásán, valamint a 

felsıvezetés és az alkalmazottak elkötelezettségén múlik, amelyet a humán tıke 

menedzselésének módszereiben és a humán tıkéhez kapcsolódó mutatószámokban 

érhetünk tetten. A TQM sikerességét meghatározó olyan tényezık, mint a megfelelı 

minıségmenedzselési elızmények (Topár, 2006), a funkcionálisan elkülönülı szervezeti 

egységek együttmőködési készsége (Hendricks és Singhal, 1997), a rugalmasság és az 

innovativitás (Ahire és Golhar, 1996), az alkalmazott TQM technikák (Van der Wiele és 

Brown, 1998), a szisztematikus elemzési tevékenység, a minıségprogramok és azok 

értékelése (Dean és Helms, 1996), a folyamatos fejlesztés eszközei és technikái, a 

beszállítói minıségmenedzsment (Eng és Yusof, 2003), vagy a szervezeti kultúra (Lau és 

Idris, 2001), mind a szervezet strukturális tıkéjének részét képezik, és a strukturális tıke 

számszerősítése e sikerességi tényezık mérésén keresztül történhet. A TQM alapelvei 

megvalósulásának mérését a különbözı önértékelési modellek biztosítják, így 

keretrendszerül szolgálnak ahhoz, hogy a TQM sikerességét meghatározó vevıi, humán és 

strukturális tıkeelemek menedzselésérıl és mérésérıl a szervezet számot adjon.  

Johanson et al. (2001) skandináv vállalatok esetében végzett vizsgálatainak egyik 

kulcsfontosságú eredménye, hogy a minıség menedzselésének tükrében a szervezetek 

intellektuális tıke mérésére irányuló egyik motivációja, hogy felmérjék az adottságaikat az 

eredmények megalapozása érdekében. Az önértékelési modellekre épülı minıség díjak, 

mint a TQM gyakorlatok mérésének referencia pontja, és az EFQM modell 

alkalmazásának tervezett kimenetei jó összehasonlítási alapként szolgálnak a vállalatok 

számára, különösen európai vonatkozásban, továbbá az eredmények kiválósági szintje 

összehasonlítható mind a belsı célokkal, mind más szervezetek eredményeivel, és 
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bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a jó eredmények a belsı erıfeszítések eredményei. Az 

önértékelésen alapuló kiválósági modellek is fejlıdnek, a fejlıdés egyik jól látható iránya, 

hogy egyes szektorokra és vállalat típusokra szabott önértékelést lehessen bevezetni (Róth, 

2006). 

H3: A teljesítménymérési gyakorlat feltérképezésére vonatkozó hazai kutatásokat, az 

önértékelést végzı szervezetek becsült számát, és a Nemzeti Minıségi Díj eddigi 

tapasztalatait alapul véve, az EFQM alapú önértékelési modell szemléletmódjával 

alkalmas alapot nyújt mind a humán tıkével, mind a vevıi tıkével, mind pedig a 

strukturális tıkével kapcsolatos mutatószámok kialakítására, azok nyomon követésére, 

következtetések levonására, beavatkozások megfogalmazására, így az intellektuális 

tıkeelemek mutatószámok segítségével történı megragadása mellett az intellektuális 

tıkeelemekhez kapcsolódó menedzselési módszerek eredményességének visszacsatolására 

is. 

A minıség díjak általános elismertsége nagyban segíti a minıségszemlélet terjedését, 

mert az itt alkalmazott szempontok felölelik a TQM alapelveit (Földesi, 2005). A TQM 

alapelvek megvalósulásának tükrét - a hazai kiválóság-mérési gyakorlatokat figyelembe 

véve - az EFQM modell adja (Molnárné, 2000). Az EFQM Kiválóság Modell az 

önértékelés olyan szisztematikus módszere, amely figyelembe veszi a szervezetek igen 

nagyfokú különbözıségét, és számol azzal is, hogy a szervezeti kiválóság számtalan 

módon érhetı el. Ráadásul, ha egy vállalat a folyamatos fejlesztési erıfeszítésének 

eredményeit nyomon kívánja követni teljesítményének alakulásában, akkor rendszeresen 

kell foglalkoznia azzal, hogy mely tevékenységek mőködnek jól, melyek stagnálnak, és 

mely tevékenységek fejlesztésére van szükség (Szövetség a Kiválóságért, 2007). Ha az 

EFQM modell kritériumrendszerét, eddig említett elınyeit, az intellektuális tıke fıbb 

mérési motivációit vesszük alapul (pl. Marr et al., 2003; Andriessen, 2004), valamint 

felhasználjuk Sveiby (1997), valamint Edvinsson és Malone (1997) klasszikus 

intellektuális tıke csoportosítását, akkor megtalálhatjuk az egyes intellektuális tıkeelemek 

mérésnek megfelelı kritériumokat az EFQM Kiválósági modellben is.  

Az EFQM modell szakmailag releváns alkalmazása kapcsolatot teremt az egyes 

mutatószámok, és a mutatószámokhoz kapcsolódó kritériumok között. Három 

kulcsfontosságú kérdést kell megválaszolni: (1) Mivel rendelkezünk? Vagyis a meglévı 

intellektuális tıkeelemek portfoliója megfelelı-e? (2) Mit teszünk ennek érdekében? A 
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helyes dolgokat tesszük-e? (3) Mi történik? E kérdések és az azokhoz kapcsolódó 

mutatószámok egy teljesítménymenedzsment rendszerben a munkatársakhoz, a 

folyamatokhoz és a vevıkhöz köthetık, vagyis a humán tıkéhez, a strukturális vagy 

szervezeti tıkéhez, valamint a vevıi vagy kapcsolati tıkéhez. E kérdésekre adott válaszok 

a szervezet identitásától, és a szervezeti forgatókönyvet alátámasztó menedzsment 

technikáktól függnek. Az EFQM modellre alapozott intellektuális tıkérıl számot adó 

keretrendszer a mérések számtalan fajtáját és konfigurációját eredményezi, és így a 

szervezeti adottságokra és eredményekre szabható az intellektuális tıkeelemek 

menedzselése. Ráadásul az intellektuális tıkeelemek EFQM logikában való bemutatása 

nemcsak mutatószámok összességét eredményezné, hanem a releváns adottságok 

áttekintésével a szervezet számot adhat arról, hogy hogyan menedzseli e vagyonelemeket, 

az eredmények oldali kritériumok pedig „árulkodnak” arról, hogy milyen sikereket 

könyvelhet el, a modell logikája alapján pedig még az érintett adottság és eredmény oldali 

alkritériumok közötti kapcsolatokat is képes láttatni.  

Az intellektuális tıkeelemek és a három említett kérdés megválaszolása 

összekapcsolható, vagyis mind a humán, mind a vevıi és szervezeti tıkéhez kapcsolódóan 

a szervezet megvizsgálja, hogy mivel rendelkezik (statisztikai jellegő információkat 

szolgáltatnak), feltárja, hogy mit tesznek ennek érdekében (belsı kulcsmutatókat 

definiálnak), és aztán a Mi történik? kérdéshez eredményességet mérı mutatókat 

definiálnak.  

Így az EFQM modell Adottságok oldalhoz tartozó kritériumai esetében azon 

módszerek bemutatása a cél, amelyek segítségével a szervezet erıforrásait, kiemelten az 

emberi erıforrásait, partnerkapcsolatait és folyamatait, vagyis a humán tıkéjét, kapcsolati 

tıkéjét és strukturális tıkéjét hasznosítja az Eredmények elérése érdekében. Az Adottságok 

kritériumok arra keresik a választ, hogy a szervezet hogyan éri el eredményeit, ennek 

megfelelıen a szervezet számos, az intellektuális tıke menedzselésével kapcsolatos 

módszert, és eljárást is bemutat(hat). Mindhárom, a klasszikus intellektuális tıke 

felfogásnak (Sveiby, 1997; Edvinsson és Malone, 1997; Stewart, 1997) megfelelı 

intellektuális tıkeelem tetten érhetı az Eredmények oldali alkritériumokban is, hiszen a 

kapcsolódó belsı teljesítménymutatók között megjelennek az intellektuális tıkeelemek 

természetének megfelelı nem pénzügyi mutatószámok is. Így az EFQM modell 

Eredmények oldalán megjelenı 6. Vevıi elégedettség terén elért eredmények kritérium és 

alkritériumai mind a vevıi tıkéhez, mind pedig a vevıi tıke növelését célzó strukturális 
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tıkéhez kapcsolódó mutatószámokat testesítik meg. A 7. Munkatársakkal kapcsolatban 

elért eredményekhez kapcsolódó alkritériumok a humán tıke, és a humán tıke növelését 

célzó strukturális tıkeelemek mutatószámait foglalják magukban, a 8. Társadalmi 

megítélés eredményei kritériumban található mutatószámok a kapcsolati tıke mérésére 

szolgálnak. A 9.a. Kulcsfontosságú eredmények között nem pénzügyi eredmények, a 9.b. A 

szervezet kulcsfontosságú mutatói között pedig mind a humán tıke, mind a strukturális 

tıke, mind pedig a vevıi, kapcsolati tıke mérését szolgáló mutatószámok megtalálhatók.  

 

H4: Aaz EFQM modellben az egyes intellektuális tıkeelemekhez közvetlenül kapcsolódó 

alkritériumokat és azok modellbeli pontszámát alapul véve az intellektuális tıkeelemek 

közötti szinergikus hatások az egyes alkritériumok mentén elérhetı maximális pontszámok 

mentén is azonosíthatók.  

Cohen és Kaimenakis (2007) utal arra, hogy kevés tanulmány foglalkozik azzal, hogy a 

vállalaton belül a különbözı intellektuális vagyonelemek hogyan hatnak egymásra, és 

hogyan hatnak a vállalati teljesítményre. Bontis (1998), Bontis et al. (2000), Chen et al. 

(2004, 2005), valamint Wang és Chang (2005) tett kísérletet az intellektuális tıkeelemek 

közötti szinergikus hatások feltérképezésére, utóbbi szerzıpáros arra talált bizonyítékot, 

hogy az egyes intellektuális tıkekategóriák közvetlenül is befolyásolják a teljesítményt a 

humán tıke kivételével, amely a másik két tıkekategórián keresztül közvetve hat a 

teljesítményre. Az intellektuális tıkekategóriák közötti kapcsolatokban különbséget 

tapasztaltak a fent említett kutatások nagyvállalatok és kkv-k között (Greiner, 1998).  

Az intellektuális tıkeelemek azonosításának és mérési lehetıségének EFQM 

modellben való keresésekor az Adottságok és Eredmények oldal között fennálló ok-okozati 

kapcsolatrendszer felhasználásával abból indulok ki, hogy az intellektuális tıke az EFQM 

modell tükrében olyan heterogén tıkeelemek sora között fennálló kohézióként is 

megragadható, amelyeket egymással összefüggı szervezeti gyakorlatok hoznak létre. E 

szervezeti gyakorlatok nem csupán az intellektuális tıkérıl szólnak, hanem az 

intellektuális tıke menedzseléséhez kapcsolódó tevékenységekrıl is, amelyek a 

menedzseri tevékenység különbözı szegmenseiben ragadhatók meg. Ahhoz, hogy az 

intellektuális tıkeelemek „mőködésbe lépjenek”, fel kell tárniuk a szervezeteknek, hogy e 

tıkeelemek hogyan „foghatók munkába”. Tulajdonképpen az intellektuális tıke már 

létezı, és korábbiakban bemutatott modelljeinek is pontosan ez a célja, ám a bemutatott 
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intellektuális tıke modellek szinte mindegyikének egyik hátránya, hogy ugyan javasolnak 

mutatószámokat, indikátorokat, de valamennyi példa jelleggel mutatja fel a lehetséges 

méréseket, és azok általánosságban hangsúlyozzák az intellektuális tıke mérésének 

fontosságát, valójában nem adott szervezet adott menedzsment kérdésének a megoldását 

célozzák meg. A szakirodalomban bemutatott modellek egyike sem képes a választott 

indikátorokról, mérıszámokról átfogó képet adni, és ami ennél fontosabb, hogy nem 

kapunk képet az indikátorok közötti kapcsolatokról. A hangsúly sokkal inkább ezen 

erıforrások csoportosításán van, vagyis hangsúlyozzák az intellektuális tıkeelemekkel 

kapcsolatos dimenziókat. Az intellektuális tıke egyes kategóriái közötti kapcsolatok 

feltérképezésével lehetıvé válik, hogy az intellektuális tıkeelemek közötti kapcsolatok 

ismeretében a szervezet úgy növelje az intellektuális vagyonát, hogy nem fektet be annak 

minden egyes elemébe, tudván azt, hogy a pozitív korrelációk majd megteszik a hatásukat. 

Ez különösen fontos lehet a kkv-k szempontjából az erıforrásokhoz való korlátozottabb 

hozzáférés miatt.  

A bemutatott intellektuális tıke mérési modellek alapján ( II.6. fejezet) az is 

elmondható, hogy olyan modellt kell alkotni, amely dinamikus, hiszen a szervezetek 

szerteágazó mérési törekvéseit szem elıtt tartva nem elégséges az intellektuális tıke egyes 

vagyonelemeirıl leltárt készíteni, hanem azok (egymásba) alakulását is nyomon kell 

követni, amely a mőködési folyamatok teljesebb megértését vonná maga után, hiszen 

éppen e mőködési folyamatok generálják az intellektuális vagyonelemek alakulását is. 

Éppen ezért sokkal inkább az intellektuális tıkét felépítı egyes tényezık közötti 

interakciókra kellene koncentrálni, mintsem az egyes tényezıkre külön-külön. E tényezık 

összegzése úgy tőnik, hogy nem a legjobban járható út, ám e tényezık multiplikálása 

többletinformációt szolgáltathat arról, hogy az intellektuális tıke egyes elemei hogyan 

hatnak az eredményességre.  

 

H5: A vállalatok, köztük a kkv-k is, számos, nem pénzügyi jellegő teljesítménymutatót 

definiálnak, használnak és követnek idırıl idıre nyomon az önértékelés során, e nem 

pénzügyi mutatószámok között vannak olyanok, amelyek közvetlenül valamely 

intellektuális tıkeelemekhez kapcsolhatóak. 

A hazai teljesítménymérési gyakorlatot érintı kutatások (BKÁE Versenyképesség 

Kutató Központ kutatásai; Wimmer, 2000, 2004, 2005a, 2005b; Dankó és Kiss, 2006) a 
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pénzügyi mutatószámok mellett kezdetben a minıség elıtérbe kerülését tapasztalták, majd 

a vevıkiszolgálás olyan mutatószámai, mint az idı, vagy a belsı folyamatok és a 

partnerkapcsolatok fejlesztése is egyre fontosabb szempontként jelent meg. Wimmer 

(2004) kiemeli, hogy önmagában pénzügyi adatokra építve nem lehet irányítani egy 

vállalatot. Magának az értékteremtési folyamatnak a megértése, és az ok-okozati 

kapcsolatok feltárása az elıfeltétele az eredményes és hatékony mőködésnek.  

Mindezeket alapul véve, az EFQM modellben az Eredmények oldalon szereplı 6.b. 

Belsı teljesítménymutatók (A vevıi elégedettségben elért további eredmények), 7.b. Belsı 

teljesítménymutatók (A munkatársi elégedettségben elért további eredmények), 8.b. Belsı 

teljesítménymutatók (A társadalmi hatással kapcsolatos további eredmények) 

alkritériumaiban szereplı mérıszámok a modell ajánlása szerint elsısorban nem pénzügyi 

értelmezésőek. Az itt szereplı mutatók meghatározó része nem köthetı csak egy-egy 

intellektuális tıke kategóriához, mert a humán, strukturális és kapcsolati tıke közötti 

szinergikus hatások számszerősítése is megjelenik a szervezet által választott 

mutatópalettában. A 9.a. A szervezet kulcsfontosságú eredményei alkritériumban a modell a 

pénzügyi eredmények mellett olyan nem pénzügyi eredmények bemutatására is javaslatot 

tesz, mint a piaci részesedés, a piacra jutás idıszükséglete, a folyamatok teljesítményével 

kapcsolatos eredmények, és a szervezet sikerességének egyéb, nem pénzügyi eredményei. 

Ehhez hasonlóan a 9.b. A szervezet kulcsfontosságú mutatói alkritériumban a pénzügyi 

mutatók mellett a folyamatok teljesítményével, a partnerkapcsolatok értékelésével, az 

ingatlanok, készletek, berendezések menedzselésével, a technológiákkal és azok 

fejlesztésével, valamint az információ és tudás menedzselésének eredményességével 

kapcsolatos nem pénzügyi mutatószámok bemutatására tesz javaslatot a modell.  

 

H6: Annak ellenére, hogy többek véleménye szerint a hazai kkv szektor nem jártas a 

korszerő menedzseri, üzleti és pénzügyi módszerek alkalmazásában, az önértékelés során 

számos intellektuális tıkeelem mérésével és nyomon követésével foglalkoznak.  

A kisvállalatok - teljesítménymérési gyakorlatot illetı - „elınye láthatóan a nagyobb 

rugalmasságban van, s az érintettekkel való kapcsolatok terén érvényesül: a munkatársak 

véleményének értékelése, elégedettségének követése, s az üzleti partnerekkel való 

együttmőködés terén is jobb támogatást észlelnek a vállalatvezetık, mint a nagyobb 

vállalatok esetében” (Wimmer, 2005a). Hendricks és Singhal (1997) a TQM 
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alkalmazásának pénzügyi teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálva azt találták, hogy a 

kisebb vállalatok messze felülmúlták a nagyobb vállalatokat, ezt pedig azzal magyarázták, 

hogy a TQM számos, intellektuális vagyonhoz köthetı kulcseleme, így a csapatmunka, az 

alkalmazottak felhatalmazása, a funkcionálisan elkülönülı szervezeti egységek 

együttmőködési készsége sokkal inkább a kkv-k hatékony és eredményes mőködésének 

természetes velejárója.  

A kkv-k maguk is keresik annak a lehetıségét, hogy olyan kézzel nem fogható 

vagyonelemeket, mint a minıségmenedzsment terén elért eredmények, a vevık megtartása, 

K+F, innováció, integrálják a szokásos teljesítménymérési gyakorlatukba. A kkv szektor 

számára az önértékelés keretein belül kivitelezhetı intellektuális tıke mérés, és az 

alkritériumok rendszerén keresztül az intellektuális tıkekategóriák közötti szinergikus 

hatások feltérképezése és megértése könnyebben vállalható feladat a – nagyvállalatok 

esetében könnyebben megragadható – pénzügyi nézıpontú intellektuális tıke mérési 

módszertanok, így a piaci érték alapú, a direkt mérési és az eszközök megtérülésén alapuló 

módszerekkel szemben. Mindemellett az intellektuális tıke egyetlen értékbe vagy 

mutatóba való sőrítése helyett részletesebb képet is kapnak a stratégia megvalósulását 

támogató intellektuális vagyonelemekrıl és a közöttük fennálló kapcsolatokról. Az EFQM 

alapú önértékelés segítségével végzett intellektuális vagyon felmérés a scorecard típusú 

módszerekhez áll közelebb, és a modell nagy erıssége az ok-okozati kapcsolatok feltárása 

az Adottságok és Eredmények oldali alkritériumok között.  

 

H7: Az EFQM modellben a kulcsfontosságú eredmények és mutatók között számos nem 

pénzügyi jellegő mutató található meg, ami azok stratégiai szinten történı kezelését 

támasztja alá, mivel a kulcsfontosságú mutatók segítségével olyan kulcsfontosságú 

eredmények bemutatására kerül sor, amelyek a stratégiai célok teljesülését hivatottak 

alátámasztani.  

Az EFQM modell lényege, hogy stratégiai célokat határoz meg, a célokhoz feltételeket 

allokál, a célok és feltételek alapján folyamatokat szervez, méri a folyamatokat, majd a 

mérés eredményét elemezve, a céllal és a legjobb gyakorlatokkal összevetve konklúziókat 

határoz meg. A konklúziók alapján visszacsatol a célmeghatározásba, a feltételek 

megteremtésébe és a folyamatok menedzselésébe. A modell olyan fejlesztési 
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keretrendszer, ahol adott prioritásokat meghatározva, rendszeresen és a stratégiával 

összehangoltan kerülnek felszínre a fejlesztendı területek (Bernáth, 2007b)70.  

A modell valamennyi mozzanata a stratégiai célok teljesülését szolgálja, így azon 

intellektuális tıke menedzselési technikák, módszerek, majd az eredmények oldalon pedig 

azon belsı teljesítménymutatók, és kulcsfontosságú mutatók bemutatását biztosítja, 

amelyek a stratégia célok teljesülését szolgálják. A stratégiai célok változásával 

változhatnak a kulcsfontosságú folyamatok, változhatnak az ahhoz kapcsolódó 

kulcsfontosságú eredmények és mutatók is. Az EFQM modell megadja annak a 

lehetıségét, hogy a stratégiai célok teljesülése szempontjából lényeges intellektuális tıke 

menedzselési módszereket, illetve belsı teljesítménymutatókat és kulcsfontosságú 

mutatókat mutassa be a szervezet. Az EFQM modell ilyen célú alkalmazása szituációtól 

függı, a stratégiák implementálására alkalmazzák a szervezetek, nem csupán 

mutatószámokat definiál, hanem azokat a tevékenységeket is bemutatja, amelyek az 

intellektuális tıkeelemeket láthatóvá teszik, ugyanis a mérések és az azokat elıállító 

folyamatok nem választhatóak szét. Korábban már kitértem a kulcsfontosságú 

eredményeket bemutató 9. kritériumon belül megjelenı nem pénzügyi eredmények 

megjelenítésének lehetıségeire. 

 

H8: Sveiby (1997) modelljének, az Immateriális Vagyonfigyelınek megfelelı 

növekedési/megújulási, hatékonysági és stabilitási mutatószámoknak, Edvinsson és 

Malone (1997), valamint Allee (2000) által ajánlott intellektuális tıke mutatószámoknak 

helyük van az EFQM alapú önértékelési modellben és az önértékelést végzı vállalatok az 

Eredmények oldal alkritériumaiban élnek e mutatószámok megjelenítésének lehetıségével.  

Az Eredmények oldalon az „a” alkritériumok vizsgálatának célja, hogy a múltbeli 

tevékenységek milyen eredménnyel zárultak, azaz milyen mértékben érte el az adott 

területen kitőzött célját a szervezet. A „b” alkritériumokba tartozó adatok a múltbeli 

eredmények bemutatása mellett bemutatják a jelen belsı összefüggéseit is, ugyanakkor a 

jövıbe is mutatnak, segítenek elıre jelezni a tevékenységek eredményességét, és az 

                                                 

70 A minıség díj eddigi nyerteseinek tapasztalata, hogy az önértékelés szisztematikussága jó alapot ad 
stratégiájuk kidolgozásához, tökéletesedtek a stratégiakészítés módszerei, nıtt az egész csapat motiváltsága 
és szervezet iránti elkötelezettsége (Szıdi, 2006). 
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eredményesség vagy eredménytelenség okainak feltárását. Az EFQM modell Eredmény 

oldali alkritériumai bemutatásakor megjelenı belsı teljesítménymutatók között az 

önértékelést végzı szervezetek növekedési, megújulási, hatékonysági, hasznosítási és 

stabilitási mutatószámokat is bemutatnak. Mindemellett elvárása a modellnek, hogy több 

évre visszamenıleg mutasson be pozitív trendeket, és a szervezet közelítse meg, vagy érje 

el a kitőzött célértékeket. Így eleget tesznek Sveiby (2001) azon követelményének, hogy 

„egy mérés önmagában semmit nem mond, hacsak nem vetjük össze valamifajta mércével: 

egy másik vállalattal, a megelızı évvel vagy például a költségvetéssel, …., amikor az 

intellektuális vagyont mérjük fel, fel kell készülnünk arra, hogy legalább három mérési 

cikluson keresztül folytatnunk kell a vizsgálódást, mielıtt megkísérelnénk az eredmények 

kiértékelését.” 

 

H9: az EFQM modell az intellektuális tıke mérésének belsı és külsı motivációi közül 

önmagában többet is támogatni képes.  

A  II.3. fejezetben a vonatkozó szakirodalmak alapján átfogó képet kívántam adni az 

intellektuális tıke mérésének fıbb motivációit illetıen. Veresné (2006) tapasztalatai szerint 

az önértékelés a stratégia kialakításához és a stratégia fejlesztéséhez szolgáltat megfelelı 

alapot. Ennek részeként a diverzifikációs és növekedési stratégiák kialakítása és értékelése 

is az EFQM szerinti önértékelés részét képezheti. A szervezetek kiemelték, hogy az EFQM 

modell szerinti önértékelés a különbözı fejlesztési kezdeményezéseket a normál mőködés 

kereteibe helyezi (Szövetség a Kiválóságért, 2007). Az EFQM modell 9. kritériuma a 

vállalati fejlıdés értékelésére szolgál a kiemelkedı teljesítményekhez vezetı úton. Az 

Eredmény kritériumok megmutatják, hogy a vállalat mit ért el, míg a folyamatkritériumok 

azt, hogy hogyan (Wegner, 1996). Az Emberi erıforrások és a Munkatársakkal 

kapcsolatban elért eredmények kritériumok a javadalmazási és teljesítménymenedzsment 

rendszer kialakításáról, mőködtetésérıl és értékelésérıl is ad(hat)nak képet. Az EFQM 

Kiválóság modellt önértékelésre használó szervezetek elınyként emelik ki, hogy segít 

megértetni a szervezeti tagokkal a szervezet menedzselésének és fejlesztésének 

keretrendszerét; és kapcsolatot teremt a saját felelısségi területeikkel (Szövetség a 

Kiválóságért, 2007). Az EFQM modellt nemcsak belsı menedzsment cél, hanem külsı 

felek felé történı beszámolási cél és mérési szándék is vezérli. A kulcsfontosságú 

eredmények és mutatók egyrészt a stratégia értékeléséhez járulnak hozzá, másrészt pedig 
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az eredmények külsı érdekelt felek felé történı bemutatását biztosítják. Az EFQM modellt 

bármilyen típusú szervezet alkalmazhatja, és több területen, a termelı és a szolgáltató 

szektorban, mindenféle mérető szervezetnél, valamint a non-profit szervezetek, így pl. a 

közoktatás és a közigazgatás terén is bizonyított már (Szövetség a Kiválóságért, 2007). 

Az EFQM modell kritériumrendszerének, illetve az alkritériumok között lévı 

kapcsolatrendszernek és szinergikus hatásoknak köszönhetıen több belsı menedzsment 

célt képes önmagában szolgálni, így támogatja a nem tárgyiasult erıforrások 

menedzselését, az erıforrás-alapú stratégiák kialakítását, a stratégia konkrét akciókká való 

alakítását, a tevékenységek hatásainak nyomon követését, az üzleti tevékenység átfogó 

menedzselését. Bizonyos külsı mérési és menedzselési célokhoz is hozzájárul, így pl. az 

érdekelt felek számára nyújtott, a szervezet valós értékét és jövıbeli teljesítményét 

bemutató információk gazdagítását, mérıszámok bemutatását külsı érdekelt feleknek, 

valamint hozzájárul a szervezet reputációjának növekedéséhez.  

 

H10: a TQM három alapelve: a vevıközpontúság, a mőködés folyamatos javítása, 

valamint a munkatársak bevonása és felhatalmazása összhangban áll az intellektuális tıke 

hármas szerkezetével: a kapcsolati (vevıi) tıkével, a szervezeti tıkével és a humán 

tıkével, így a TQM alapelvek érvényesítéséhez használt módszerek alkalmazhatóak az 

intellektuális tıke menedzselésére és mérésére.  

Az utolsó hipotézis az azt megelızı hipotézisek szintéziseként fogalmazódik meg a 

TQM három alapelvének (Crosby, 1979; Juran, 1993; Ishikawa, 1985; Deming, 1986; 

Feigenbaum, 1991) és az intellektuális tıke klasszikus hármas felosztásának 

összekapcsolásával (Sveiby, 1997; Edvinsson és Malone, 1997; Stewart, 1997; Luthy, 

1998). A TQM vevıközpontúság alapelve párhuzamba állítható az intellektuális tıke 

elmélet vevıi tıke mérési és menedzselési szándékával, a folyamatok folyamatos 

javításának szándéka a strukturális tıke mérésével és menedzselésével, és a humán tıkének 

strukturális tıkévé alakulásával, végül pedig a munkatársak bevonásának, 

felhatalmazásának konkrét megvalósulásai, eszközei és módszerei a humán tıke megfelelı 

mutatószámain és menedzselési módszerein keresztül ragadhatók meg.  

A TQM alapelveinek megvalósulását jól tükrözi az EFQM modell. A TQM alapelvek 

megvalósulásának, érvényesülésének bemutatására és mérésére szolgáló önértékelési 
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modellben megjelenı módszerek egyúttal alkalmasak az intellektuális tıkeelemek 

menedzselésére is.  

V.3 Az EFQM modell alkritériumai és az egyes intellektuális tıkeelemek 

önértékelésének lehetıségei 

Az alábbi alfejezet a  V.2 pontban bemutatott kutatási hipotézisek közül a H1, H2 és H3 

hipotézisek igazolását vagy elvetését kívánja szolgálni. Az alkritériumok és az 

intellektuális tıkeelemek kapcsolatát (az 5. Táblázat megalapozását) egyrészt az 

önértékelés alapjául szolgáló EFQM modell struktúrája és logikája adta, másrészt pedig a 

vizsgált 31 vállalat önértékelési gyakorlatának részletes vizsgálata. A következı oldalakon 

található 4. Táblázat egy szolgáltató kategóriában nyertes közepes mérető vállalat példáján 

keresztül azt kívánja bemutatni, hogy a vállalatok önértékelése során összegyőjtött 

adatokat, döntıen az Eredmények oldalon bemutatott mérıszámokat és belsı 

teljesítménymutatókat hogyan rendszereztem. Az így kialakult táblázatok is megfelelı 

alapot szolgáltattak arra, hogy felmérve az egyes vállalatok által, az önértékelés során az 

eredmény oldali alkritériumokban bemutatott mérıszámokat, mely intellektuális 

tıkeelemek mely alkritériumokban vál(hat)nak láthatóvá.  

 



 143 

4. Táblázat: Közepes mérető szolgáltató vállalat önértékelése során bemutatott információk és alkalmazott mutatószámok 

Höldmayr Hungária Logistics Kft. (Nemzeti Minıségi Díj 2004 nyertes szolgáltató kategóriában, közepes mérető vállalat) 

Fı tevékenysége: gépjármő szállítmányozás, logisztika és kapcsolódó kiegészítı szolgáltatások 

Alkritérium Az alkalmazott mutatók Megjegyzések 

6.a. A vevık véleménye 
a szervezet termékeirıl, 
szolgáltatásairól, és a 
vevıkkel kiépített 
kapcsolatrendszerérıl. 
 

Az ügyfelek céggel való átlagos elégedettsége (CSI mutató), amelyet a kérdıívben szereplı 
összes kérdésre adott válaszok alapján számítanak (%, 1999-2003) 
Téves számlázások statisztikája 
 
Bemutatják az elégedettségmérés kapcsán: 
� A vevık vállalattal kapcsolatos általános benyomásának alakulása (%, 1999-2003) 
� A probléma esetén az aktív értesítéssel való elégedettsége (%, 1999-2003) 
� Átfutási idı megítélése (%, 1999-2003) 
� A határidık pontos betartása (%, 1999-2003) 
� Korrekt elszámolás, számlázás megítélése (1999-2003, %) 
� Teljesítmény/minıség színvonalának megítélése (%, 1999-2003) 
� Egyedi ügyféligények fogadásának megítélése (%, 1999-2003) 
� Rugalmasság sürgıs igényeknél (%, 1999-2003) 
� Árszínvonal megítélése (%, 1999-2003) 
� Ár és teljesítmény viszonya (%, 1999-2003) 
� Áttekinthetı és egyszerő árképzés (%, 1999-2003) 
� Gyors ajánlatkészítés megítélése (%, 1999-2003) 
� Általános kommunikáció megítélése (%, 1999-2003) 
� IT-Standard megítélése (%, 1999-2003) 
� Innovativitás és jövıorientáltság megítélése (%, 1999-2003) 
� Környezetvédelem megítélése (%, 1999-2003) 
� Szállítmányozás megítélése (%, 1999-2003) 
� Termelés megítélése (%, 1999-2003) 
� Client Service Management megítélése (%, 1999-2003) 
� Kárügyintézés (%, 1999-2003) 
 
Vevıi prioritások alakulását (2000-2002) is bemutatják:  
� aktív értesítés probléma esetén,  
� átfutási idı,  

Évente kérdıíves módszerrel, a konszern küldi és 
értékeli a kérdıíveket.  
Ügyfél-elégedettségi eredményeket 2000 óta éves 
bázison tervezik.  
Célcsoport: importırök és autógyárak 
A benchmark adatokat a konszernszintő eredmények 
adják.  
2004-ben felvették a kapcsolatot a fı versenytárssal 
adatcsere céljából.  
A vevıi kérdıív kérdései: 
� Milyen prioritások alapján választanak az 

ügyfelek logisztikai szolgáltatót? 
� Mennyire elégedettek a szervezettel 

általánosságban? 
� Mennyire elégedettek a szervezet 

szolgáltatásaival? 
� Hogyan ítélik meg a CMS-ek munkáját, a 

kárügyintézést? 
� Milyen irányban szükséges továbbfejleszteni a 

szolgáltatási palettát? 
� Hogyan ítélik meg a jármőpark kilátásait? 
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� korrekt számlázás,  
� teljesítmény-minıségszint,  
� egyedi ügyfélkérések fogadása, rugalmasság  
� sürgıs feladatok esetén,  
� határidık pontos betartása 

6.b. A vevıi 
elégedettségre vonatkozó 
mutatók (a külsı vevıi 
elégedettség és hőség 
megismerésére, 
elırejelzésére és 
fejlesztésére 
alkalmazható mutatók) 
 

Határidık betartásának megítélése (%, 1999-2003) 
Reklamációs adatok:  
� jogosan reklamált gépjármővek aránya az összes kiszállított gépjármőhöz képest (%, 

1999-2003) 
� jogos reklamációk arányának alakulása a kiszállított gépjármővek számának 

függvényében (%, 2001-2003) 
� jogos reklamációk alakulása a „0 revíziós” szolgáltatásra vonatkozóan (%, 2001-2003) 
� jogos reklamációk alakulása belsı szennyezıdésre vonatkozóan (%, 2001-2003) 
� jogos reklamációk aránya a gépjármővek javításának minıségére vonatkozóan (%, 

2001-2003) 
� Szállítási sérülések költsége a kiszállított darabszám függvényében (Ft/db, 2000-2003) 
� Szállítási sérült gépjármővek aránya a kiszállított darabszám függvényében (%, 2000-

2003) 
� Visszajelzett reklamációk az ügyfél által elvárt idın belül (%, 2003-2004) 
� Az ügyfelek által kiszámlázott, a szervezet telephelyén megsérült gépjármővek aránya 

a kiszállított darabszám függvényében (%, 2000-2003) 
� Ügyfelek által kiszámlázott, a szervezet telephelyén megsérült gépjármővek javítási 

költsége / kiszállított darabszám (Ft/db, 2000-2003) 
� Egy kiválasztott vevı esetében a reklamációk / kezelt darabszám alakulása (%, 2002-

2003), valamint a reklamációs költség / kezelt db alakulása (Ft/db, 2002-2003) 
 
Ügyfelek hősége: 
� Új ügyfelek száma (db, 1991-2004) 
� Meghosszabbított szerzıdések száma (db, 1991-2004) 
 

Bemutatják, hogy az egyes ügyfelek a nyújtott 
szolgáltatások közül milyen szolgáltatásokat vettek 
igénybe.  
 
17 mutató, ebbıl 3 pénzügyi mutató 
 

7.a. A dolgozók 
véleménye a szervezetrıl 
és teljesítményérıl 
(ezek a 
teljesítménymutatók azt 
mutatják be, hogy a 
dolgozók hogyan 
értékelik a szervezet 

Kitöltött kérdıívek aránya (%, 1999, 2002, 2003, 2004) 
Átlagos dolgozói elégedettség (összes kérdés csoportonkénti átlagából, 5-ös skála, 1999, 
2002, 2003, 2004) 
Dolgozói elégedettségmérés szempontjai és alakulásának bemutatása (5-ös skálán adott 
átlagértékeket bemutatva, 1999, 2002, 2003 és 2004 évekre) 
� Munkahelyi légkör 
� Elismerés és értékelés 
� Munkakörülmények 

1999 óta konszern kérdıív alapján, 2002-ben saját 
kérdıív (4-es skála), 
2003-tól bevezetett kérdıív 8 témakörben, témánként 
4-6 kérdésben vizsgálja az elégedettséget (5-ös 
skála) 
(az 1999-es és 2002-es eredményeket 5-ös skálára 
számították át) 
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tevékenységét) 
 

� Tanulás és fejlıdés 
� Vezetés 
� Motiváció 
� Bér és egyéb juttatások 
� Személyes hatékonyság és kommunikáció  
 
2003-tól szervezeti kultúra analízis: a szervezet egészét átfogó kérdések vizsgálata, 
úgymint kultúra, emberi kapcsolatok, minıség és szolgáltatás, két év (2003, 2004) 
összesített eredményét mutatják be (szintén 5-ös skálán történt a felmérés) 

7.b. Belsı 
teljesítménymutatók (a 
dolgozói elégedettségben 
elért további 
eredmények): ezeket a 
szervezet a dolgozók 
teljesítményének 
figyelemmel kísérésére, 
megismerésére, 
elırejelzésére és 
fejlesztésére, valamint a 
dolgozóknak a 
szervezetrıl és 
teljesítményérıl alkotott 
véleményével 
kapcsolatos eredmények 
elırejelzésére használja. 

Létszám alakulása (fı, 1999-2003) 
Átlagbér alakulása (ezer Ft, 1999-2003) 
Egy fıre jutó kifizetett jutalom + prémium (ezer Ft/fı, 1999-2003) 
Egy fıre jutó oktatási költség (eFt/fı, 1999-2003) 
 
Motivációval és bevonással kapcsolatos mutatók: 
Teamek száma (db, 2002-2004) 
Team munkában résztvevık száma (db, 2002-2004) 
Megvalósult továbbfejlesztések (db, 2002-2004) 
Új szolgáltatások (db, 2002-2004) 
Egy fıre jutó megvalósult javaslatok száma (db/fı, 1999-2003) 
A MOVE rendszerbe való bevonás mértéke (%, 2000-2003) 
Megvalósult újítási javaslatok (db, 2000-2003) 
Megtakarítás (millió Ft, 2000-2003) 
Vezetıi készségfejlesztı tréningek száma (db) és a résztvevık száma (fı) (1999-2003) 
Szakmai vezetıi tréningek száma (db, 1999-2003) 
Szakmai egyéb tréningek száma (db, 1999-2003) 
Nyelvtanfolyamok száma (db, 1999-2003) 
 
Dolgozói elégedettséggel kapcsolatban: 
Kiesı munkanapok (nap/fı, 2000-2003) 
Üzemi balesetek létszámhoz viszonyított aránya (%, 1999-2003) 
Fluktuáció (%, 2000-2004) 
Képzések hatékonysága (%, 2002-2004) 
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8.a. A társadalom 
véleménye a szervezetrıl 
és teljesítményérıl (ezek 
a teljesítménymutatók 
azt mutatják be, hogy a 
társadalom hogyan 
vélekedik a szervezetrıl 
és tevékenységérıl).  
 

A társadalmi hatás kérdıív szempontjai (1-10 skála, 2003-2004), bemutatják a kapott 
eredményeket két évre: 
� A szervezet, mint munkaadó 
� Gazdasági hatás 
� Kapcsolat az önkormányzattal 
� Kapcsolat a hatóságokkal 
� Jogszerő mőködés 
� Panaszmentes tevékenység 
� Környezettudatosság 
� Biztonság 
� Közösségi szerep 
 

2003-as önértékelés alapján határozták el, hogy 
felmérik a helyi társadalom véleményét.  

8.b. Belsı 
teljesítménymutatók (a 
társadalmi hatással 
kapcsolatos további 
eredmények): ezeket a 
mutatókat a szervezet 
saját teljesítményének 
figyelemmel kísérésére, 
megismerésére, 
elırejelzésére, és 
fejlesztésére, valamint a 
társadalomnak a 
szervezetrıl és 
teljesítményrıl alkotott 
véleményének 
elırejelzésére használja.  
 

Elnyert díjak és elismerések száma 
Dicsérı- és köszönılevelek 
Szakmai gyakorlatra fogadott diákok 
Nyári gyakorlatokra fogadott diákok 
Külsı diplomamunka konzultációk száma, és azok alapján eszközölt fejlesztések 
Szponzorált események száma, támogatások (ezer Ft-ban, 2000-2004) 
Jármőpark átlagos emissziós értékei (5 szennyezıanyagra, 2003-2004) 
Kéményenkénti károsanyag-kibocsátás (mg/m3, 9 szennyezıre, év nincs) 
Szennyvíz kibocsátás mértéke (mg/l, 6 szennyezıre) 
Egy millió km-re jutó közúti balesetek száma (db, 2000-2003) 
Energia megtakarítás (1999=100%, 2000-2003) 

Hatóságokkal való kapcsolat kiegyensúlyozott.  
Zajterhelés csökkentése érdekében konkrét akciók. 

9.a. A szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményei (pénzügyi és 
nem pénzügyi 
eredmények egyaránt) 
 

Pénzügyi eredmények: 
� Értékesítés nettó árbevétele (mrdFt, 2000-2003) 
� Üzemi tevékenység eredménye (mFt, 2000-2003) 
� Adózás utáni eredmény (mFt, 2000-2003) 
� Osztalék (mFt, 2000-2003) 
� Beruházások alakulása (mFt, 2000-2003) 
� Jármőpark fejlesztése (mFt, 2000-2003) 
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� Raktárterület fejlesztése (mFt, 2000-2003) 
� ROE (%, 2000-2003) 
� ROA (%, 2000-2003) 
� Költségszerkezet alakulása (2000-2003, anyagjellegő ráfordítások, értékcsökkenési 

leírás, személyi jellegő ráfordítások és egyéb ráfordítások %-os megoszlása) 
 
Nem pénzügyi eredmények: 
� Piaci részesedés (%, 2000-2003) 
� Szállított darabszám (ezer db, 2000-2003) 
� Franchise partnerek által szállított darabszám (ezer db, 2001-2003) 
� Alvállalkozók által számított darabszám (ezer db, 2000-2003) 
� Saját jármőpark futásteljesítménye (millió km, 2000-2003) 
� Vámkezelt gépjármővek száma (ezer db, 2000-2003) 
� Tárolt gépjármővek átlagos száma (db, 2000-2003) 
� Gépjármő mozgatások a telephelyen (ezer db, 2000-2003) 
� Kikonzervált gépjármővek száma (ezer db, 2000-2003) 

9.b. A szervezet 
kulcsfontosságú mutatói: 
ezeket a mutatókat a 
szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményeinek 
figyelemmel kísérésére, 
megismerésére, 
elırejelzésére és 
javítására, illetve 
hatékonyságának 
figyelemmel kísérésére 
használja, ezek 
kapcsolódhatnak a 
folyamatokhoz, 
partnerkapcsolatokhoz és 
külsı erıforrásokhoz, 
pénzügyi mutatókhoz, 
ingatlanokhoz, 
berendezésekhez, 
készletekhez, a 
technológiához és az 

Az alvállalkozók és franchise partnerek részesedése az összes kiszállított darabszámból (%, 
2000-2003) 
Jármőpark átlagéletkora (év, 2000-2003) 
A „0 revíziózott” gépjármővek száma (ezer db, 2000-2003) 
Mőszaki vizsgáztatott gépjármővek száma (ezer db, 2000-2003) 
Audiban kezelt gépjármővek száma (ezer db, 2002-2003) 
Saját jármőpark kihasználtsága (%, 2000-2003) 
Jármőpark üzemképessége (%, 2000-2003) 
Üres km-ek aránya (%, 2000-2003) 
Jármőpark fogyasztása (l/100 km, 2000-2003) 
Mozgatott gépjármővek száma/létszám (ezer db/fı, 2000-2003) 
Kikonzervált gépjármővek száma/létszám (ezer db /fı, 2000-2003) 
A „0-revíziózott” gépjármővek száma (ezer db /fı, 2000-2003) 
Egy fıre jutó vámkezelések száma (ezer db /fı, 2000-2003) 
Termelékenység (árbevétel/létszám, mFt/fı, 2000-2003) 
Üzemi tevékenység eredménye/létszám (Ft/fı, 2000-2003) 
 
Pénzügyi mutatók: 
Mérlegfıösszeg (mrdFt, 2000-2003) 
Rendelkezésre álló cash flow (mFt, 2002-2003) 
Befektetett tárgyi eszközök (mrdFt, 2000-2003) 
Saját tıke aránya (%, 2000-2003) 

1. Vezetési folyamathoz kapcsolódó mutatók: 
Stratégiai vezetés: minıségcélok megvalósulása, 
CSI, meghosszabbított szerzıdések száma, DEF – 
kommunikáció 
MIR mérés és fejlesztés: belsı auditok 
eredményessége, helyesbítı/megelızı tevékenység 
eredményessége, MOVE eredmények 
Nem kulcsfolyamat a MIR építés és adminisztráció: 
megfelelés a 3. feles auditokon 
 
2. Erıforrásokhoz kapcsolódó folyamatok és 
mutatói: 
Beszerzés: beszállítói teljesítmények pontossága 
Személyügy: DEF eredmények, fluktuáció, képzések 
hatékonysága 
Karbantartás és üzembiztonság: karbantartási 
költségek, környezeti mutatók, üzemi balesetek 
aránya 
 
 
3. Fıfolyamatok: 
Kész gépjármőkezelés, Termelés és Szállítmányozás: 
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információhoz és 
tudáshoz.  

Saját tıke aránya az idegen tıkéhez képest (%, 2001-2003) 
Likviditási ráta (2000-2003) 
Innovációs IT beruházások (mFt, 2000-2003) 
Készletek forgási ideje (nap, 2001-2003) 
Amortizáció (eFt, 2000-2003)) 
Épület, telephely karbantartási költsége (mFt, 2000-2003) 
Jármőpark karbantartási költsége (mFt, 2000-2003) 
 
Beszállítókkal kapcsolatos mutatók: 
Beszállítói teljesítések pontossága (%, 2002-2003) 
Idıre történı szállítás (%) 
 
Megfelelı mennyiségő és minıségő beszállítások: 
MIR mutatók (%, 2002-2003): 
Belsı auditok eredményessége (%) 
Helyesbítı/megelızı tevékenységek eredményessége (%) 
Minıségcélok megvalósulása (%) 
 

Ezekhez összesítve: adózás elıtti eredmény, 
árbevétel, üzemi teljesítmény arányos nyereség, 
üzemi eredmény, létszámarányos üzemi eredmény, 
franchiser szállítások aránya, sérülések, határidık, 
reklamációk, mennyiségi mutatók, hatékonysági 
mutatók 
4. Támogató folyamatok: 
Ügyfélkapcsolatok menedzselése: termelés/szállítm. 
árbevétel aránya, CSI, piaci részesedés 
Szolgáltatás tervezése: bevezetett új szolgáltatások, 
szolgáltatások igénybe vétele 
Pénzügy: pénzügyi mutatók 
Reklamációk kezelése: CSI - CSM, kárügyintézés 
IT: IT fejlesztések, CSI – Innovativitás 
34 mutató, ebbıl 14 pénzügyi mutató 
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A 31 vizsgált vállalat önértékelési gyakorlatát (lásd példaként a 4. Táblázatot), az 

EFQM modell 32 alkritériumát, valamint az NMD pályázati útmutatójában szereplı 

ajánlásokat alapul véve párhuzamba állítottam az egyes alkritériumokat és az intellektuális 

tıkekategóriákat.  

Az EFQM modell alkritériumai és az egyes intellektuális tıkekategóriák közötti 

kapcsolatokat szemlélteti az 5. Táblázat, ezen belül pedig azt, hogy az Adottság oldali, 

vagyis a Vezetést, a Politikát és Stratégiát, az Emberi erıforrásokat, a Partnerkapcsolatokat 

és erıforrásokat, valamint a Folyamatokat bemutató alkritériumok mely intellektuális 

tıkekategóriához köthetık egyrészt az alkritérium modellbeli szerepét és értelmezését, 

másrészt pedig a vizsgált vállalatok önértékelési gyakorlatát alapul véve. Az Adottság 

oldali alkritériumok természetüknél fogva az intellektuális tıke menedzselésérıl, és annak 

módszereirıl ad(hat)nak számot. Az Eredmények oldal kritériumaihoz, így a vevıkkel, a 

munkatársakkal kapcsolatban elért eredményekhez, a társadalmi hatáshoz, valamint a 

kulcsfontosságú eredményekhez a vállalatok által kapcsolt (nem pénzügyi) mutatószámok 

pedig közvetlenül az intellektuális tıke mérésének keretrendszerét adhatják. (Az egyes 

alkritériumok és intellektuális tıkeelemek részletesebb, szöveges magyarázatokat 

tartalmazó táblázata terjedelme miatt a mellékletben (2.sz. melléklet) található).  

Az 5. Táblázatban jól látható, hogy bizonyos esetekben egy-egy alkritérium bemutatása 

több intellektuális tıkekategóriához is kapcsolódhat (ez a 4. Táblázatban bemutatott 

vállalati példa alapján is megállapítható), amely köszönhetı annak, hogy bizonyos 

intellektuális tıkeelemek menedzselése, illetve a kvantifikálásra szolgáló mutatószámok 

több alkritériumban is megjelenhetnek, másrészt pedig annak, hogy bizonyos intellektuális 

tıkeelemek esetében megfontolás tárgya lehet, hogy a humán tıkéhez, a strukturális 

tıkéhez, vagy a kapcsolati tıkéhez tartozik.  

 

Adottság oldali alkritériumok 

Az 5. Táblázat szemléletesen mutatja, hogy az Adottságok oldali alkritériumok kivétel 

nélkül a strukturális tıke növekedését szolgáló módszerek, eszközök, technikák és 

folyamatok bemutatását szolgálják, és a strukturális tıkén keresztül nyilvánul meg a 

humán tıke, valamint a vevıi, kapcsolati tıke növelésének szándéka. Így a humán tıke 

menedzselésére és növelésére alkalmazott módszereket (lásd 1.a., 1.d., 1.e., 2.a., 2.c., 3.a.-

3.e. alkritériumok); a strukturális tıke (a politika és stratégia kialakítására, 
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felülvizsgálatára, aktualizálására, a folyamatok kialakítására, tervezésére, menedzselésére, 

fejlesztésére, és az erıforrások, ezen belül pl. az ingatlanok, készletek, eszközök, a 

technológia valamint az információ- és szervezeti tudás, lásd valamennyi Adottság oldali 

alkritérium); valamint a kapcsolati tıke (a partnerkapcsolatok és vevıi kapcsolatok 

menedzselésére alkalmazott technikák, módszerek, lásd 1.c., 2.a., 2.c., 4.a., 5.b.-5.e. 

alkritériumok) menedzselésére és növelésére alkalmazott módszereket, megközelítéseket 

mutatja be a szervezet, és azt, hogy a RADAR elvnek megfelelıen a strukturális 

tıkeelemek menedzselésére alkalmazott módszereket hogyan alkalmazza, értékeli és 

vizsgálja felül idırıl idıre. Az 5. Táblázat Adottság oldali alkritériumaihoz kapcsolódó 

intellektuális tıkeelemeket közelebbrıl megvizsgálva látható, hogy az alkritériumok 

többsége a strukturális tıke mellett vagy a humán tıkéhez vagy a vevıi, kapcsolati tıkéhez 

is kötıdik, vagyis a strukturális tıkeelemek menedzselésével a humán és vevıi tıke 

növelését célozza meg a szervezet, illetve fordítva is igaz, az is megjelenhet ezen 

alkritériumokban, hogy a szervezet hogyan állítja rendelkezésre álló humán és vevıi 

tıkéjét bizonyos strukturális tıkeelemek növelésének szolgálatába. Kevesebb az olyan 

alkritérium, amely kizárólagosan valamely strukturális tıkeelem menedzselését és 

növekedését szolgálja (1.b., 2.b., 2.d., 4.b., 4.c., 4.d., 4.e., 5.a. alkritériumok) 

 

Eredmények oldali alkritériumok 

Vevıkkel kapcsolatban elért eredmények 

Az Eredmények oldali alkritériumoknál az alpontok csupán ötleteket adnak a 

szervezetek számára, hogy milyen eredmények és mutatók vizsgálatával lehet értékelni a 

szervezet sikerességét. A szervezetnek minden esetben a saját célrendszerének, saját 

specifikumainak megfelelıen kell kialakítania az eredmények mérésére vonatkozó 

indikátorrendszerét figyelembe véve azt, hogy az „a” jelzéső alkritériumok azt vizsgálják, 

hogy a tevékenységek milyen eredménnyel zárultak, és a szervezet mennyiben érte el saját 

kitőzött céljait, ezzel szemben a „b” alkritériumok a a jelen összefüggéseit kívánják feltárni 

és a jövıbe mutatnak, vagyis a tevékenységek eredményességét kívánják meg elırejelezni.  

Az Eredmények oldalon az egyes alkritériumok már egyértelmőbb kapcsolatba 

állíthatóak egy-egy intellektuális tıkekategóriával. A Vevıkkel kapcsolatban elért 

eredmények (6.) kritérium közvetlenül a vevıi tıkeelemek (6.a. A vevık véleménye, 

elégedettsége, 6.b. Belsı teljesítménymutatók), közvetetten pedig a strukturális tıkeelemek 
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számbavételét szolgálják. A 6.a. alkritériumban a vállalatok a vevıi elégedettségmérés 

eredményét mutatják be, vagyis azt, hogy a szervezet mennyire volt sikeres a vevıi 

kapcsolatok menedzselése során, így az Adottság oldalon bemutatott vevıi, kapcsolati tıke 

menedzselését és növekedését szolgáló módszerek „jóságát” hivatott alátámasztani (lásd 

1.c., 2.a., 2.c., 4.a., 5.b.-5.d. alkritériumok). Az itt megjelenı elégedettségmérést szolgáló 

témák, szempontok, és az NMD nyertes vállalatok által bemutatott pozitív tendenciák, a 

kitőzött célok elérésének, a versenytársakhoz képest elért jobb eredmények bizonyítékai, és 

összességében e mutatók magas értékei nemcsak az önértékelés eszközeként az Adottság 

oldalon bemutatott vevıkkel kapcsolatos módszerek, folyamatok sikerességét támasztják 

alá, hanem egyúttal a szervezet meghatározhatja a vevıkkel kapcsolatos fı erısségeit, és 

így a vevıi tıke méréséhez járulhatnak hozzá. Az elégedettségmérés szempontjait a 

vállalatok általában 5, illetve 10 fokozatú sorrendi skálákon mérik, így járulhat hozzá a 6.a. 

alkritérium a vevıi tıke számszerősítéséhez. Sok szervezet ezt még alátámasztja azzal, 

hogy azt is bemutatja, hogy az egyes vevıi elégedettség kérdések, szempontok mennyire 

fontosak a vevınek. Így a nagy fontosságot és magas elégedettséget mutató szempontok a 

vevıi tıke növekedését szolgáló tényezık.  

A 6.b. alkritériumban bemutatott ún. Belsı teljesítménymutatók célja a vevıi 

elégedettség háttérismereteinek feltárása és figyelemmel kísérése, valamint a vevıknek a 

szervezetrıl és annak teljesítményérıl alkotott véleményével kapcsolatos eredmények 

elırejelzése. Ezek a belsı teljesítménymutatók a szervezetrıl alkotott általános képhez, a 

termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz, az értékesítéshez és vevıszolgálathoz, valamint a 

vásárlói hőséghez kapcsolódnak. Az itt megjelenı belsı teljesítménymutatók egyrészt a 

szervezet strukturális tıkeelemeihez, másrészt pedig a strukturális tıke menedzselésének 

sikerességét megtestesítı vevıi tıkéhez kapcsolódnak (IFKA, NMD 2006 pályázati 

útmutató). 

 

Munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények 

A 7. Munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények alatt bemutatott, a humán tıkéhez 

köthetı tevékenységek, módszerek és eljárások (lásd Adottság oldal 1.a., 1.d., 1.e., 2.a., 

2.c., 3.a.-3.e. alkritériumai) mérését szolgáló elégedettség mérési eredményeket (7.a.), 

valamint a tevékenységek eredményességét elırejelzı belsı teljesítménymutatókat (7.b.) 

integrálja. E kritériumban megjelenı mutatók a szervezet humán tıkéjének jellemzésére 
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szolgálnak, de ugyanakkor arra is lehetıséget adnak, hogy a strukturális tıke 

menedzselésére alkalmazott módszerek eredményességét támasszák alá (vagyis azt, hogy 

azok sikeresek voltak-e a humán tıke szempontjából), amely eredmények felszínre 

kerülése az alkritériumok közötti kapcsolatrendszernek köszönhetı. A 7.a. alkritérium 

célja, hogy átfogóan bemutassa a szervezetnek a munkatársak és azok elégedettsége terén 

elért eredményeit. A munkatársak véleményének felmérésére szolgáló mérések érinthetik a 

motivációt, a bevonást, a szervezettel való elégedettséget, a munkafeltételek, a 

munkakörnyezet, a juttatások és a szervezet általános megítélését. Ez utóbbiak a 6.a. 

alkritériumhoz hasonlóan 5, illetve 10 fokozatú skálán mért szempontok, több éves pozitív 

trendek, versenytársakhoz képesti kiemelkedı eredmények mellett, és a kitőzött szervezeti 

célok elérését vagy megközelítését bemutatva. Az egyes elégedettségmérési szempontok 

munkatársak által megítélt fontosságát is mérve, a 6.a. alkritériumhoz hasonlóan a nagy 

fontosságot, és magas elégedettséget mutató munkatársi elégedettségmérési szempontok 

humán tıkét növelı tényezık, illetve a humán tıke növekedését szolgáló tényezık 

(strukturális tıkeelemek) azonosítására is felhasználhatóak. Az itt megjelenı eredmények, 

pozitív tendenciák, másokkal való összehasonlítások, és az egyes elégedettségmérést 

szolgáló szempontok munkatársi fontosságának figyelembe vételével lehetıvé válik 

egyrészt a strukturális tıke növelését szolgáló, másrészt a strukturális tıkét érintı, de a 

humán tıke növekedését célzó erıfeszítések felmérése.  

A 7.b. alkritériumban szereplı Belsı teljesítménymutatók a 6.b. alkritériumban található 

belsı teljesítménymutatókhoz hasonlóan a munkatársi elégedettség alakulása mögött lévı 

összefüggések megismerésére, megértésére, figyelemmel kísérésére, és a munkatársaknak 

a szervezetrıl és teljesítményérıl alkotott véleményével kapcsolatos eredmények 

elırejelzésére használja a szervezet. Ezek a belsı teljesítménymutatók egyrészt szervezeti 

eredménymutatók (így a strukturális tıke menedzselésének eredményességét mutatják), 

másrészt pedig a motivációhoz, a bevonáshoz, a munkatársi elégedettséghez és a 

munkatársaknak nyújtott szolgáltatásokhoz, így a humán tıkéhez is kapcsolódó mutatók.  

A 7. kritériumban megjelenı mérések és indikátorok egyrészt a humán tıke mérését, 

másrészt a humán tıke és a humán tıke növekedését szolgáló strukturális tıkeelemek 

menedzselésének sikerességét bemutató mérıszámok.  
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Társadalmi hatás 

A 8. Társadalmi megítélés eredményei kritérium a tágabb közösség megítélésének 

eredményeit és az ahhoz kapcsolódó belsı teljesítménymutatókat tartalmazza, így a 

szervezet vevıi tıkén kívüli kapcsolati tıkéjének (társadalmi tıkéjének) a jellemzésére 

szolgál, és az itt megjelenı mutatók a kapcsolati tıke növekedését szolgáló strukturális 

tıke kategóriájába tartozó módszerek eredményességét támasztják alá.  

A 8.a. alkritériumban a szervezet azt hivatott bemutatni, hogy a társadalom hogyan 

vélekedik a szervezetrıl, milyen általános véleményt alkot, hogyan ítéli meg a szervezet 

helyi és tágabb közösségben való részvételét, valamint azt, hogy a szervezet mit tesz a 

mőködésébıl eredı, és a termékek életciklusa alatt keletkezı károk csökkentése és 

megelızése, valamint az erıforrások megóvása és a fenntartható fejlıdés növelése 

érdekében. Ebben az alkritériumban a szervezet vevıi tıkén kívüli kapcsolati tıkéjét érintı 

strukturális tıkeelemek menedzselését és annak eredményességét megítélı szempontok 

közelebbi vizsgálatáról van szó. A társadalmi elégedettségmérés eredményei a szervezet 

kapcsolati tıkéjének, és az azt alátámasztó és növelı strukturális tıke menedzselésének 

sikerességét mutatják be. Az elégedettségmérés a legtöbb szervezet esetében a 6.a. és 7.a. 

alkritériumok kapcsán már említett 5, illetve 10 fokozatú skálán történik, és így a pozitív 

trendeket, valamint elért kitőzött célokat mutató sorrendi skálán mért szempontok 

kapcsolati tıkét növelı tényezık, de ugyanakkor a strukturális tıkeelemek 

eredményességének igazolására is szolgálnak.  

A 8.b. alkritériumban a társadalom szervezetrıl alkotott véleménye hátterének 

megismerésére, megértésére és figyelemmel kísérésére, valamint a társadalomnak a 

szervezetrıl és annak teljesítményérıl alkotott véleményének elırejelzésére használja a 

szervezet, így az önértékelés során bemutathatja a foglalkoztatottak számában történt 

változások kezelésének mutatóit, a hatóságokkal történı együttmőködések mutatóit, a 

kapott elismeréseket és díjakat, az általános társadalmi szerepvállalást alátámasztó 

mutatókat, és a mőködésbıl származó károk és kockázatok csökkentésére tett erıfeszítések 

mutatóit. E mutatók a kapcsolati tıkét, és a kapcsolati tıke növelését célzó strukturális 

tıkeelemek sikerességét hivatottak alátámasztani.  
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Kulcsfontosságú eredmények 

A 9. Kulcsfontosságú eredmények alkritériumaiban megjelenı kulcsfontosságú 

eredmények és belsı teljesítménymutatók stratégia- és szervezetspecifikusak, így a 

szervezet sajátosságainak megfelelıen mindhárom intellektuális tıkeelemhez köthetıek. 

A 9.a. alkritériumban a szervezet által a legfontosabbnak tartott, a szervezet 

politikájában és stratégiájában megfogalmazott kulcsfontosságú célokhoz rendelt 

eredményeket mutatják be a szervezetek. A kulcsfontosságú eredmények csak egy része 

kapcsolódik a pénzügyi eredményekhez, egy másik meghatározó részük a nem pénzügyi 

eredményeket foglalja magában. E nem pénzügyi eredmények, mint mutatószámok 

szervezetspecifikusak, és mindhárom tıkeelemhez, így a humán tıkéhez, a strukturális és 

vevıi tıke jellemzéséhez is kapcsolódhatnak.  

A 9.b. alkritériumban bemutatott kulcsfontosságú mutatók a pénzügyi mutatókon túl 

olyan nem pénzügyi mutatókat foglalhatnak magukban, mint a folyamatok 

teljesítménymutatói, a külsı erıforrások és a partnerkapcsolatok értékelésének adatai, az 

ingatlanok, berendezések és készletek menedzselésének hibamutatói, technológiai és 

technológiafejlesztési mutatók, valamint az információ- és tudásmenedzsment 

eredményességének mutatóit. E mutatók a szervezet jellegétıl és stratégiájától függıen 

szintén mindhárom tıkeelemhez kapcsolódhatnak, és mindhárom tıkeelem 

számszerősítéséhez hozzájárulhatnak, ráadásul a stratégiai célok teljesülésének nyomon 

követésére szolgálnak, így azonosíthatóak azon intellektuális tıkeelemek, amelyek a 

stratégiai célok teljesülését szolgálják. Az önértékelés célja egyben a politika és stratégia 

megvalósulása szempontjából fontos intellektuális tıkeelemek menedzselési módszereinek 

feltárása, azok felülvizsgálatának bemutatása, mérése és a használt módszerek sikerességét 

alátámasztó, azok leírására szolgáló mutatószámok felülvizsgálata.  

Az 5. Táblázat alapján jól kivehetı az egyes alkritériumok és az intellektuális 

tıkekategóriák egymásra hatásának kapcsolatrendszere is, ami az önértékelés lényegébıl 

fakad, vagyis hogy annak során vizsgálni kell a két oldal közötti ok-okozati kapcsolatokat, 

így az adottságok terén alkalmazott módszerek esetén választ kell adni arra, hogy milyen 

eredmények eléréséhez járultak hozzá, és fordítva is: bizonyos elért eredmények mely 

adottságok tudatos és tervszerő érvényesítésével hozhatóak összefüggésbe.  

Az látható, hogy egy-egy alkritérium tisztán nem rendelhetı csak egy-egy intellektuális 

tıke kategóriához, számos alkritérium található a humán tıke és strukturális tıke 
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metszetében, ezen alkritériumok az önértékelés során annak bemutatására szolgálnak, hogy 

a strukturális tıke hogyan járulhat hozzá a humán tıke növekedéséhez, illetve, hogy a 

humán tıke hogyan állítható a szervezet szolgálatába a strukturális tıkévé válás útján. Az 

alkritériumok másik nagyobb csoportja a strukturális és kapcsolati tıke metszéspontjában 

található, vagyis azt írja le, hogy a strukturális tıkébıl hogyan „kovácsolható” kapcsolati 

tıke, illetve a kapcsolati tıke „ereje” hogyan használható fel a strukturális tıke 

növekedéséhez. Bizonyos alkritériumok pedig a három tıkekategória metszéspontjában 

találhatóak, ezek jellemzıen azok az alkritériumok, amelyekben megtestesül a szervezet 

teljes intellektuális tıkéje: így pl. a politika és a stratégia kialakítása valamennyi érdekelt 

fél elvárásainak figyelembevételével (2.a.), annak felülvizsgálata és aktualizálása (2.c.), 

vagy a stratégiai célok megvalósulását mérı kulcsfontosságú eredmények és mutatók (9.a., 

9.b.).  
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5. Táblázat: Az EFQM modell alkritériumai és az intellektuális tıkekategóriák közötti kapcsolat71 

Az EFQM modell 
kritériumai ↓ 

Intellektuális 
tıkeelemek → 

Kapcsolat 
más 

kritériu-
mokkal 

Humán tıke 
Strukturális 

tıke 
Vevıi tıke 

1. Vezetés72 (100 pont, 10%) → 2., → 7., 

1.a. A vezetık kialakítják a szervezet küldetését, 
jövıképét, értékrendjét és etikai alapelveit, és példát 
mutatnak a Kiválóság Kultúra elterjesztésében  
(20 pont) 

→ 1.b. 
→ 1.c 
→ 1.d. 
→ 1.e. 
 

(�) �  

1.b. A vezetık személyes részvételükkel biztosítják a 
szervezet irányítási rendszerének kialakítását, 
bevezetését és folyamatok fejlesztését (20 pont) 

5.a., 5.b., 
9.b. 

 �  

1.c. A vezetık együttmőködése a szervezet vevıivel, 
a szervezet partnereivel és a társadalom képviselıivel  
(20 pont) 

4.a., 5.e., 
�  6., 8. 
 

 � � 

                                                 

71 Az EFQM modell alkritériumai és az intellektuális tıkeelemek párosításához háttéranyagként felhasználtam a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs 
Központ Kht. megbízásából a Minıségfejlesztési Központ gondozásában készült KMD Modell Értelmezési Útmutatóját (Csiszár, 2003), valamint a NMD 2006 pályázati 
útmutatóját (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 

72 „A kiváló(ságra törekvı) vezetık meghatározzák a szervezet küldetését és jövıképét, valamint elısegítik azok megvalósulását. Kialakítják a fenntartható sikerhez 
szükséges szervezeti értékrendet és irányítási rendszert, melyek bevezetését személyes cselekedeteikkel és magatartásukkal támogatják. A változások idıszakában is megırzik 
a célok állandóságát, ugyanakkor - amennyiben ez szükséges - képesek megváltoztatni szervezetük irányvonalát, amennyiben ez szükséges, és képesek másokat is ösztönözni 
példamutatásukkal a változások támogatására, követésére.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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1.d. A vezetık a munkatársak körében is megerısítik 
a Kiválóság kultúráját (20 pont) 

3.e. � �  

1.e. A vezetés szerepe a szervezet változásainak 
menedzselésében (20 pont) 

2., 3.c., 5.b., 
7., 9. (�) �  

2. Politika és stratégia73 (80 pont, 8%) ←1.a., ← 1.e., → 3.a., → 6., �  8. 

2.a. Az érintettek jelenlegi és jövıbeli igényeinek és 
elvárásainak értelmezése és elırejelzése a szervezet 
politikájának és stratégiájának kialakításához (20 
pont) 

→ 2.b., 
→ 2.c., 
→ 2.d., 

� � � 

2.b. A szervezet teljesítménymutatóinak, kutatási és 
belsı tanulási folyamatból származó információinak 
győjtése és elemzése a szervezet politikájának és 
stratégiájának kialakításához (20 pont) 

  �  

2.c. A politika és stratégia kialakítása, felülvizsgálata, 
és aktualizálása (20 pont) 

5.a., 
→ 9.a. 
 

� � � 

                                                 

73 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet küldetését és jövıképét egy világos, az érintettek elvárásaira összpontosító, a piac és az ágazat jellegzetességeit is figyelembe vevı 
stratégia segítségével valósítja meg. A stratégia megvalósítása érdekében szervezeti politikákat (például minıségpolitika, környezeti politika) alakít ki, melyet különbözı 
szintő tervek és hozzájuk kapcsolódó célok segítségével valósít meg. Kialakítja a stratégia elkészítésének folyamatait és a stratégia megvalósítását segítı kulcsfolyamatok 
rendszerét.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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2.d. A politika és stratégia megismertetése és 
megvalósítása a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül 
(20 pont) 

4.b., 4.c., 
4.d., 
4.e. 
�  7.a. 
 

 �  

3. Emberi erıforrások (90 pont, 9%)74 → 7. 

3.a. Az emberi erıforrások tervezése, irányítása és 
továbbfejlesztése (18 pont) 

→ 3.b., 
→ 3.c., 
→ 3.d., 
→ 3.e., 
← 2. 
 

� �  

3.b. A munkatársak szakmai tudásának, 
felkészültségének és kompetenciáinak meghatározása, 
továbbfejlesztése és szinten tartása (18 pont) 

�  6.a. � �  

3.c. A munkatársak bevonása és felhatalmazása  
(18 pont) 

1.b., 1.d. 1.e. � �  

                                                 

74 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet a munkatársak szakmai ismereteit és képességeit egyéni, csoportos és szervezeti szinten hasznosítja és menedzseli. Támogatja az 
igazságosságot és az egyenlıséget a szervezeten belül és kívül, továbbá törekszik a munkatársak minél magasabb szintő bevonására és felhatalmazására. Oly módon 
gondoskodik a munkatársakról, kommunikál velük, jutalmazza ıket és ismeri el teljesítményüket, hogy ezzel motiválja és elkötelezze ıket saját tudásuk és képességeik 
felhasználására a szervezet céljai elérése érdekében.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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3.d. Párbeszéd a munkatársak és a szervezet között  
(18 pont) 

1.b. 
 � �  

3.e. A munkatársak jutalmazása, teljesítményük 
elismerése, gondoskodás a munkatársakról (18 pont) 

1.d. 
 � �  

4. Partnerkapcsolatok és erıforrások75 (90 pont, 9%) ← 2., → 5., �  7.a, � 9.b. 

4.a. A külsı partnerkapcsolatok menedzselése  
(18 pont) 

→ 8. 

 

� � 

4.b. Pénzügyi erıforrás menedzsment (18 pont)  

 

�  

4.c. Az ingatlanok, berendezések, eszközök, anyagok 
és készletek menedzselése (18 pont)  

 

 

�  

                                                 

75 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet megtervezi, és tudatosan menedzseli külsı partnerkapcsolatait, ezen belül beszállítói kapcsolatait, és belsı erıforrásait a szervezet 
politikájának és stratégiájának megvalósítása, a folyamatok hatékony mőködtetése érdekében. A partnerkapcsolatok és az erıforrások menedzselése során összehangolja a 
szervezet belsı, és a szőkebb értelemben vett közösség, valamint a környezet jelenlegi és jövıbeni igényeit.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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4.d. Technológia menedzsment (18 pont) 5.c., 5.d. 

 

�  

4.e. Információ és tudásmenedzsment (18 pont)  

 

�  

5. Folyamatok76 (140 pont, 14%) → 7.a., → 9.b.,  

5.a. A folyamatok módszeres megtervezése és 
menedzselése (28 pont) 

← 1.b., 
← 2.c. 
→ 9.a.  �  

5.b. A folyamatok szükség szerinti továbbfejlesztése, 
az innováció alkalmazásával, a vevık és más felek 
megelégedettsége érdekében (28 pont) 

← 1.b., 
← 2.c. 
→ 9.a. 
← 1.e. 

 � � 

5.c. A termékek és/vagy szolgáltatások tervezése és 
fejlesztése a vevıi igények és elvárások alapján  
(28 pont) 

← 4.d. 
→ 9.a. 
← 1.b. 
← 2.c. 
 

 � � 

                                                 

76 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet megtervezi, tudatosan menedzseli és fejleszti folyamatait a vevık és más érintettek teljes körő elégedettségének elérése, valamint a 
számukra nyújtott értékek növelése érdekében.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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5.d. A termékek elıállítása, szállítása és szervizelése 
és/vagy szolgáltatások biztosítása (28 pont) 

← 4.d. 
→ 9.a. 
← 1.b. 
← 2.c. 

 � � 

5.e. A vevıi kapcsolatok menedzselése és javítása  
(28 pont) 

→ 6. 
 

 � � 

6. A vevıkkel kapcsolatban elért eredmények77 (200 pont, 20%) ← 2., ����  3., ����  1.c., ← 5.c., d., e. 

6.a. A vevık véleménye, elégedettsége (150 pont)   (�) � 

6.b. Belsı teljesítménymutatók (50 pont)   (�) � 

7. A munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények78 (90 pont, 9%) ← 1.b.,c., e., ����  2.d., ← 3., ����  4., ← 5. 

                                                 

77 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri a vevıivel kapcsolatban elért eredményeit, mely eredmények kiemelkedı teljesítményt mutatnak.” (Szövetség a 
Kiválóságért, 2007) 
78 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri a munkatársakkal és elégedettségükkel kapcsolatban elért eredményeit, mely eredmények kiemelkedı teljesítményt 
mutatnak.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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7.a. A munkatársak véleménye, elégedettsége  
(67,5 pont) 

 

� �  

7.b. Belsı teljesítménymutatók (22,5 pont) 

 

� �  

8. A társadalmi megítélés eredményei79 (60 pont, 6%) �  1.c., �   2., ← 4.a. 

8.a. A társadalom véleménye, elégedettsége (15 pont) 

 
 (�)  

8.b. Belsı teljesítménymutatók (45 pont) 

 
 (�)  

9. Kulcsfontosságú eredmények80 (150 pont, 15%) ← 1.b., ← 1.e., ← 2., ← 4., ← 5.a., b., c.. d. 

                                                 

79 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri a társadalommal, helyi és tágabb értelemben vett (például regionális, nemzeti és nemzetközi) közösséggel és annak 
elégedettségével kapcsolatban elért eredményeit, mely eredmények kiemelkedı teljesítményt mutatnak.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
80 „A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri kulcsfontosságú eredményeit és ezen eredményekhez kapcsolódó mutatóit, mely eredmények és mutatók kiemelkedı 
teljesítményt mutatnak.” (Szövetség a Kiválóságért, 2007) 
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9.a. A szervezet kulcsfontosságú eredményei (75 
pont) 

 

� � � 

9.b. A szervezet kulcsfontosságú mutatói (75 pont) 

 

� � � 
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A 4. Táblázatban egy vállalati példán keresztül kívántam képet adni a vizsgált 

szervezetek önértékelésérıl összegyőjtött információkról, az 5. Táblázatban az EFQM 

modell 32 alkritériumát az intellektuális tıkekategóriákkal, így a humán tıkével, a 

strukturális tıkével és vevıi tıkével állítottam párhuzamba. Ezen intellektuális 

tıkekategorizálás alapul vételét az indokolta, hogy az EFQM modell Eredmények oldalán 

elkülönülten kell az önértékelést végzı szervezetnek számba vennie a vevıkkel és a 

munkatársakkal kapcsolatban elért eredményeket, a társadalmi hatás a szervezet kapcsolati 

tıkéjének részeként, de a vevıi tıkétıl világosan elkülönítve jelenik meg a modell 

struktúrájában.  

A 4. Táblázat vállalati példája, valamint az 5. Táblázatban összefoglalt eredmények, és 

az azokkal kapcsolatban tett következtetések alapján a H1, H2 és H3 hipotézisek 

teljesülését elfogadom. Az ebben az alfejezetben tett megállapításaimat két tézisben 

kívánom összefoglalni: 

1. Tézis: 

Az EFQM alapú önértékelési modell alkalmas az intellektuális tıke, így a humán, a 

vevıi (kapcsolati) és a strukturális tıke szervezeten belüli jelenlétének és 

minıségének jellemzésére. 

Az önértékelési modell szisztematikus alkalmazása a modell logikájának, az alkritériumok 

között meghúzódó ok-okozati kapcsolatrendszernek, valamint a modell ívét jelentı tanulási 

folyamatnak köszönhetıen nemcsak kis- és középvállalatok, hanem a nagyvállalatok 

esetében is, iparágtól és termelı vagy szolgáltató jellegtıl függetlenül elısegíti az 

intellektuális tıke mérési tudatosság megalapozását, és egyes intellektuális tıkeelemek 

mutatószámok formájában való megragadását.  

 

Az intellektuális tıke menedzselési módszereinek bemutatása az Adottság oldali 

alkritériumokhoz kötıdik, az Eredmények oldalon pedig kiemelve a 6.b., 7.b., 8.b., és 9.b. 

alkritériumokat, olyan belsı teljesítmény- és kulcsfontosságú mutatószámokat (az „a” 

kritériumokban pedig elégedettségmérések eredményeit, és kulcsfontosságú 

eredményeket), azokkal kapcsolatban pedig több éves pozitív tendenciáikat, 

versenytársakhoz viszonyított kiemelkedı eredményeket, és elért vagy megközelített belsı 

kitőzött célokat mutatnak be, amelyek alapján igazolható, hogy e mutatószámok 
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alkalmasak a humán tıke, a strukturális tıke és a vevıi tıke elemeinek kvantitatív 

megragadására.  

2. Tézis: 

A Nemzeti Minıségi Díjat nyert vállalatok önértékelési gyakorlata alapján 

kijelenthetı, hogy a szervezeti kiválóság és az EFQM alapú önértékelés részét képezi 

az egyes intellektuális tıkeelemek menedzselési módszereinek és e módszerek 

eredményességét alátámasztó indikátorok bemutatása és értékelése. 

Az EFQM modell alapú önértékelés során az Adottság oldalon a humán tıke, a strukturális 

tıke és a kapcsolati (vevıi) tıkeelemek menedzselésére használt módszerek, az 

Eredmények oldalon pedig e módszerek eredményességét alátámasztó elégedettségmérési 

eredmények, valamint belsı teljesítmény- és kulcsfontosságú mutatók értékelendık. 

V.4 A kiválóság alapelvei és az intellektuális tıkekategóriák közötti kapcsolat 

Az EFQM modellen alapuló önértékelés a kiválóság alapelveire épít, és ezen 

alapelveknek való megfelelés nyomon követhetı az önértékelés módszerén keresztül, 

mivel a kiválóság minden egyes alapelve kritériumszinten is megjelenik a modellben. A 

kiválóság alapelvei bármely szervezetre vonatkoztathatók függetlenül a mérettıl, az 

ágazati vagy iparági hovatartozástól, a mőködési területtıl, hiszen ezek az alapelvek 

képezik az EFQM modell alapját (EFQM, 2007; Szövetség a Kiválóságért, 2007): 

(1) eredményközpontúság, -orientáltság (EOM)81: vagyis a szervezeti kiválóság révén 

olyan eredmények születnek, amelyek minden érdekelt fél megelégedésére szolgálnak.  

Az eredményorientáltság, mint kiválósági alapelv a kiválóságra törekvı szervezettel 

szemben állított követelménynek való megfelelés érdekében az EFQM modell alábbi 

kritériumaival és alkritériumaival állítható kapcsolatba: a teljes 2. kritériummal, valamint 

3.b., 5.a. és 5.b. kritériumokkal, és a teljes eredményoldallal, így a 6., a 7., a 8. és 9. 

kritériumokkal.  

                                                 

81 A kiválóságra törekvı szervezetek (is) szembe kell, hogy nézzenek azzal, hogy a szervezet érdekelt 
feleinek elvárásai és igényei igen gyorsan változnak. A kiválóságra törekvı szervezet folyamatosan nyomon 
követi a jelenlegi és potenciális érintettek elvárásainak, igényeinek idıbeli alakulását, és a látens igények 
kielégítésére törekszik. Az így összegyőjtött és megfelelı módszerekkel egyensúlyba hozott információk 
jelentik a kiindulási alapot a rövid, közép és hosszú távra szóló tervek és stratégiák kialakításához (EFQM, 
2007) 
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(2) vevıközpontúság (VK)82: a szervezeti kiválóság hosszú távon biztosítja a vevıi 

elégedettséget. A vevıközpontúságnak, mint kiválósági alapelvnek való megfelelés 

közvetlenül az 1.c., 2.a., 2.c. 5.c., 5.d., 5.e., 6.a., és 6.b. kritériumokhoz kapcsolódik.  

(3) vezetés és a célok állandósága (VCÁ)83: a kiválóság egyet jelent a látható és motiváló 

vezetéssel, és a célok konzisztenciájával. A vezetés és célok állandósága alapelv a teljes 1. 

kritériumhoz, valamint a 2.c. és 7.a. alkritériumokhoz kapcsolódik. 

(4) folyamatokon és tényeken alapuló menedzsment (FTM)84: a kiváló szervezetek 

olyan hatékony és eredményes menedzsment rendszert mőködtetnek, amely az érdekelt 

felek igényeinek és elvárásainak folyamatos közvetítésére épül. A folyamatokon és 

tényeken alapuló menedzsment alapelv az 1.b., a 2.a., 2.b., és 2.d., valamint a 3.a., 4.e., 

5.a., 5.b., és a 6., 7., 8., és 9. kritériumokon keresztül érvényesül a modellben. 

(5) a humán erıforrás fejlesztése és bevonása (HRFB)85: a kiváló szervezetek 

alkalmazottaik szervezeti sikerekhez való hozzájárulását fejlesztésük és bevonásuk alapján 

biztosítják. A humán erıforrás fejlesztése és bevonása alapelv az 1.d., 2.a., 2.d. 

alkritériumokkal, valamint a 3. és 7. kritériumokkal áll kapcsolatban.  

                                                 

82 A kiválóságra törekvı szervezetek jól ismerik vevıiket, és tudatában vannak annak, hogy a vevık a 
termékek és szolgáltatások minıségének végsı bírái, valamint, hogy a vevıi hőség, a vevık megtartása és a 
megszerzett piaci részesedés maximalizálásának útja a meglévı és potenciális vevık igényeinek és 
elvárásainak középpontba helyezése, látens igényeik feltárása, és ha lehet, túlszárnyalása a cél. A vevıket 
szegmentálják, folyamatosan nyomon követve igényeik és elvárásaik alakulását a válaszadás 
hatékonyságának növelése érdekében, valamint a versenytársak tevékenységét is figyelemmel kísérve és 
elemezve, meghatározzák a versenyelınyöket. A vevık véleményét folyamatosan nyomon követik, 
elégedettségüket rendszeresen mérik, és ha kell, gyorsan és hatékonyan beavatkoznak (EFQM, 2007). 
83 A kiváló szervezetek élén olyan vezetık állnak, akik az irányokat világosan kijelölik, és azt 
kommunikálják is az érintettek felé. A vezetıket a személyes példamutatás, a partnerek elismerése, és a velük 
való együttmőködések, közös fejlesztésekben való aktív részvétel jellemzi. Kialakítják a szervezet 
értékrendjét, erkölcsi alapelveit, szervezeti kultúráját, a szervezet irányítási rendszerét, és személyes 
példamutatásukkal, magatartásukkal teljesítményükkel vonzóvá teszik azt az érintettek számára. Megırzik a 
célok állandóságát a változások során is, így erısítve a folytonosságot és következetességet, hogy erısítsék 
az érintettek bizalmát és elkötelezettségét (EFQM, 2007). 
84 A politikák, stratégiák, célok és tervek szisztematikus implementálása a folyamatok világos és integrált 
rendszerén keresztül valósul meg. A döntések alapját olyan megbízható információk jelentik, amelyek a 
jelenlegi és jövıbeli teljesítmény mérésébıl, a folyamatok és rendszerek képességébıl, más szervezetek 
teljesítményébıl származnak (EFQM, 2007).  
85 A kiváló szervezetek pontosan meg tudják határozni és értik, hogy milyen kompetenciákra van szükségük 
nemcsak a jelenben, hanem a jövıre is elırevetítve annak érdekében, hogy a szervezeti politikák, stratégiák, 
célok és tervek teljesüljenek. A kiváló szervezetek felismerik az intellektuális tıke jelentıségét, és a 
szervezet elınyére kívánják azt fordítani. Foglalkoznak alkalmazottaikkal, elismerik és értékelik 
teljesítményüket oly módon, hogy elkötelezettségük és szervezet felé való lojalitásuk erısödjön. Az 
alkalmazottak bevonása révén új fejlesztési javaslatok generálása és gyakorlatba ültetése segíthetı elı 
(EFQM, 2007).  
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(6) folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés (FTIF)86: a szervezeti kiválóság a status 

quo megváltoztatása és a változás elısegítése a szervezeti tanulás eszközének 

felhasználásával az innováció és fejlıdési lehetıségek azonosítása és feltárása érdekében. 

A folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés alapelv az 1.a., 1.c., 1.d., 1.e., 2.b., 3.b., 3.c., 

3.d., 4.e., 5.b. és 5.c. alkritériumokkal állítható párhuzamba.  

(7) a partnerkapcsolatok kialakítása, fejlesztése (PKF)87: a szervezeti kiválóság 

magában foglalja a hozzáadott értékkel bíró partnerkapcsolatok kialakítását és fenntartását. 

A partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése alapelv direkt kapcsolatban áll a 2.c. 3.a, 

3.c., 4.a., 5.c., 5.e. alkritériumokkal, valamint a 9. kritériummal. 

(8) vállalati társadalmi felelısségvállalás (VTF)88: felelıs szervezetként a kiváló 

szervezetek teljesítménye átlátható és elszámoltatható az érdekelt felek részérıl. Az 

alapelv az 1.a., 1.c., 1.d., a 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.e., 4.a., 4.b., 4.c., 4.d. alkritériumokhoz és 

a 8. kritériumhoz kapcsolódik közvetlenül. 

A 6. Táblázat az egyes intellektuális tıkekategóriákhoz kapcsolódó alkritériumok 

mellett az egyes intellektuális tıkekategóriák és az alkritériumok modellben maximálisan 

elérhetı pontszámai, valamint a kiválósági alapelvek közötti összefüggéseket kívánja 

bemutatni, felhasználva az elızıekben bemutatott kiválósági alapelvek és alkritériumok 

közötti kapcsolatokat. A 6. Táblázat célja az intellektuális tıke eddigieknél (humán tıke, 

strukturális tıke és vevıi tıke) részletesebb kategorizálásával, a strukturális tıke és 

kapcsolati tıke részletesebb elemekre bontásával az azokhoz közvetlenül kapcsolódó 

kritériumok, és kiválósági alapelvek bemutatása. Így a humán tıkéhez, majd a strukturális 

tıke részeként – a nemzetközi szakirodalmi felosztásnak megfelelıen – a folyamatokhoz, a 

                                                 

86 A kiválóságra törekvı szervezetek folyamatosan tanulnak, nemcsak saját, hanem mások tevékenységeibıl, 
teljesítményébıl és eredményeibıl. Összegyőjtik és megteremtik a tudás megosztásának lehetıségeit, ezzel is 
elımozdítva a szervezetek folyamatos belsı tanulási folyamatát, szellemi tulajdonukat megfelelı 
módszerekkel védik, és folyamatosan keresik az innováció és megújulás lehetıségeit (EFQM, 2007). 
87 A kiváló szervezetek tudatában vannak annak, hogy a folyamatosan változó, és egyre nagyobb kihívásokat 
támasztó üzleti környezetben a szervezet sikerességét nagyban befolyásolják a kialakított partnerkapcsolatai. 
E kapcsolatok lehetıvé teszik, hogy az érdekelt felek számára magasabb hozzáadott értéket teremtsenek a 
magkompetenciák optimalizálása révén. E partnerkapcsolatok kölcsönös elınyökön nyugszanak, és az 
együttmőködés célja mindkét fél szempontjából közös célok elérése, tapasztalatok, erıforrások és tudás 
megosztása (EFQM, 2007).  
88 A kiválóságra törekvı szervezetek felelıs szervezetként mőködnek, átláthatóak az érintettek számára, 
teljesítményükért, eredményeikért elszámoltathatóak. A szervezet társadalmi felelısségvállalása és ökológiai 
fenntarthatóság iránti elkötelezettsége beépül a szervezet mindennapi mőködésébe, és keresik ennek további 
lehetıségét a társadalom egyes közösségeivel való együttmőködések formáiban. A szervezet képes felmérni 
jelenlegi és jövıbeli tevékenységének társadalmi és ökológiai hatásait (EFQM, 2007).  
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szervezeti tanuláshoz, a szervezeti struktúrához, a szervezeti innovációhoz, valamint az 

információ- és kommunikációs rendszerhez, illetve a kapcsolati tıkén belül a közvetlen 

vevıi tıke mellett a beszállítói és szövetségesi kapcsolatokat megtestesítı tıkéhez, 

valamint a szervezet tágabb környezetét jelentı társadalmi intézményekkel, illetve a 

vállalat hírnevét, imázsát befolyásoló társadalmi elemekkel való kapcsolathoz, mint 

intellektuális tıkeelemhez kapcsolódó adottság és eredmény oldali alkritériumok 

bemutatására kerül sor.  

A 6. Táblázatban az egyes intellektuális tıkeelemekhez rendelt adottság oldali 

alkritériumok a tıkeelemek menedzselésének, és a menedzselés alkalmazott módszereinek, 

eljárásainak bemutatását szolgálják az önértékelési modellben, míg a mérıszámok 

bemutatásának igazi helye az eredmény oldali alkritériumokban van, amelyek, mint láttuk 

a  V.3. alfejezetben, egyrészt a tevékenységek, így az intellektuális tıke menedzselési 

módszerek eredményeit mutatják be, másrészt pedig a tevékenységek eredményességét 

kívánják elıre jelezni.  

Az egyes intellektuális tıkeelemekhez közvetlenül kapcsolódó alkritériumok modellbeli 

maximális pontszámának megjelenítésével a célom, hogy az alkritériumok és így az 

intellektuális tıkeelemek közötti szinergikus hatások kvantitatív módon láttathatóak 

legyenek, valamint hogy az egyes intellektuális tıkekategóriáknak a kapcsolódó 

alkritériumok rendszerén keresztül a megfelelı kiválósági alapelvekkel való összefüggéseit 

bemutassam.  
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6. Táblázat: Egyes intellektuális tıkeelemek és az EFQM modell közvetlenül 
kapcsolódó alkritériumai, a modellben elérhetı maximális pontszámok és a 
kapcsolódó kiválósági alapelvek bemutatásával 

Intellektuális 
tıkeelem 

Kapcsolódó 
alkritériumok 

Magyarázat Pontszám 
Kapcsolódó 
kiválósági 
alapelvek 

1.d. A vezetık a 
munkatársak körében is 
megerısítik a Kiválóság 
kultúráját  

A vezetık és 
munkatársak 
kapcsolata 

20 pont 

VCÁ 
HRFB 
FTIF 
VTF 

2.a. Az érintettek 
jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és 
elvárásainak 
értelmezése és 
elırejelzése a szervezet 
politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához 

A munkatársak 
igényei és elvárásai 

20 pont 

EOM 
VK 
FTM 
HRFB 
PKF 
VTF 

2.c. A politika és 
stratégia kialakítása, 
felülvizsgálata, és 
aktualizálása 

Az igények és 
elvárások 

egyensúlyának 
megteremtése 

20 pont 

EOM 
VK 
VCÁ 
HRFB 
PKF 
VTF 

3.a. Az emberi 
erıforrások tervezése, 
irányítása és 
továbbfejlesztése 

Emberi erıforrások 
tervezése és 
menedzselése 

18 pont 
FTM 
HRFB 
VTF 

3.b. A munkatársak 
szakmai tudásának, 
felkészültségének és 
kompetenciáinak 
meghatározása, 
továbbfejlesztése és 
szinten tartása 

A munkatársak 
képességeinek 
azonosítása, 
fejlesztése és 
karbantartása 

18 pont 
EOM 
HRFB 
FTIF 

3.c. A munkatársak 
bevonása és 
felhatalmazása 

A munkatársak 
bevonása és 

felhatalmazása 
18 pont 

HRFB 
FTIF 

3.d. Párbeszéd a 
munkatársak és a 
szervezet között 

Szervezeten belüli 
kommunikáció a 
munkatársakkal 

18 pont 
HRFB 
FTIF 

3.e. A munkatársak 
jutalmazása, 
teljesítményük 
elismerése, 
gondoskodás a 
munkatársakról 

Jutalmazás, 
teljesítmény elérése 
és gondoskodás 

18 pont 
HRFB 
VTF 

7.a. A munkatársak 
véleménye, 
elégedettsége 

Elégedettségmérés 
eredményei 

67,5 pont 

EOM 
VCÁ 
FTM 
HRFB 

Humán tıke 

7.b. Belsı 
teljesítménymutatók 

Belsı 
teljesítménymutatók 

22,5 pont 
EOM 
VCÁ 
HRFB 

Összesen   
240 
pont 

HRFB, EOM, 
VTF 
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Strukturális tıke 
1.c. A vezetık 
együttmőködése a 
szervezet vevıivel, a 
szervezet partnereivel 
és a társadalom 
képviselıivel 

Vezetık külsı 
érdekelt felekkel 

folytatott 
kommunikációja 

20 pont 

VK 
VCÁ 
FTIF 
PKF 
VTF 

1.d. A vezetık a 
munkatársak körében is 
megerısítik a Kiválóság 
kultúráját 

A vezetık belsı 
érdekelt felekkel 

folytatott 
kommunikációja 

20 pont 

VCÁ 
HRFB 
FTIF 
VTF 

1.e. A vezetés szerepe a 
szervezet változásainak 
menedzselésében 

A munkatársak 
felkészítése a 
változásokra; a 
változások 

bevezetéséhez 
szükséges tudás 
megosztása 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 

3.d. Párbeszéd a 
munkatársak és a 
szervezet között 

Belsı kommunikáció 18 pont 
HRFB 
FTIF 

7.a. A munkatársak 
véleménye, 
elégedettsége 

A kommunikáció 
hatékonyságának és 
eredményességének 

mérése 

67,5 pont 

EOM 
VCÁ 
FTM 
HRFB 

A szervezet 
információs 
és kommuni-
kációs 
rendszere 

7.b. Belsı 
teljesítménymutatók 

A kommunikáció 
hatékonyságának és 
eredményességének 

mérése 

22,5 pont 
EOM 
VCÁ 
HRFB 

Összesen   
168 
pont 

VCÁ, HRFB, 
FTIF 
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1.b. A vezetık 
személyes 
részvételükkel 
biztosítják a szervezet 
irányítási rendszerének 
kialakítását, bevezetését 
és folyamatok 
fejlesztését 

A szervezet irányítás 
rendszerének 
kialakítása 

20 pont 
VCÁ 
FTM 

1.e. A munkatársak 
felkészítése a 
változásokra; a 
változások 
bevezetéséhez 
szükséges tudás 
megosztása 

A szervezeti 
változások 

szükségességét 
alátámasztó külsı és 

belsı tényezık 
megismerése, 
megértése 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 

2.d. A politika és 
stratégia 
megismertetése és 
megvalósítása a 
kulcsfolyamatok 
rendszerén keresztül 

Kulcsfolyamatok 
rendszerének 
kialakítása és 
fejlesztése 

20 pont 
EOM 
FTM 

5.a. A folyamatok 
módszeres 
megtervezése és 
menedzselése 

A folyamattervezés 
és 

-menedzselés 
rendszerének 
kialakítása 

28 pont 
EOM 
FTM 
VTF 

5.b. A folyamatok 
szükség szerinti 
továbbfejlesztése, az 
innováció 
alkalmazásával, a 
vevık és más felek 
megelégedettsége 
érdekében 

A folyamatfejlesztés 
rendszerének 
kialakítása 

28 pont 
EOM 
FTM 
FTIF 

7.a. A munkatársak 
véleménye, 
elégedettsége 

A folyamatok 
hatékonyságának 

mérése 
67,5 pont 

EOM 
VCÁ 
FTM 
HRFB 

Folyamatok 

9.a. A szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményei 

Folyamatteljesítmény
ek 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Összesen 
 

 
258, 5 
pont 

FTM, EOM 
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1.a. A vezetık 
kialakítják a szervezet 
küldetését, jövıképét, 
értékrendjét és etikai 
alapelveit, és példát 
mutatnak a Kiválóság 
Kultúra elterjesztésében 

A vezetık 
ösztönöznek és 
bátorítanak 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 
VTF 

1.e. A munkatársak 
felkészítése a 
változásokra; a 
változások 
bevezetéséhez szükséges 
tudás megosztása 

A szervezeti 
változások 

szükségességét 
alátámasztó külsı és 

belsı tényezık 
megismerése, 
megértése 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 

2.b. A szervezet 
teljesítménymutatóinak, 
kutatási és belsı tanulási 
folyamatból származó 
információinak győjtése 
és elemzése a szervezet 
politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához 

A kreativitás 
eredményeinek 
inputként való 
felhasználása a 

politika és stratégia 
kialakításához 

20 pont 

EOM 
FTM 
FTIF 
VTF 

3.c. A munkatársak 
bevonása és 
felhatalmazása 

A kreativitás és 
innovativitás 
lehetıségeinek 
biztosítása 

18 pont 
HRFB 
FTIF 

4.a. A külsı 
partnerkapcsolatok 
menedzselése 

A partnerkapcsolatok 
kiaknázása a 
kreativitás és 
innováció 

ösztönzésére 

18 pont 
PKF 
VTF 

4.e. Információ és 
tudásmenedzsment 

Az információ és tudás 
felhasználása a kreatív 

és innovatív 
magatartás 
ösztönzésére 

18 pont 
FTM 
FTIF 

5.b. A folyamatok 
szükség szerinti 
továbbfejlesztése, az 
innováció 
alkalmazásával, a vevık 
és más felek 
megelégedettsége 
érdekében  

Az érdekelt felek 
innovativitásának és 

kreativitásának 
felhasználása a 
termékek és 
szolgáltatások 

28 pont 
EOM 
FTM 
FTIF 

5.c. A termékek és/vagy 
szolgáltatások tervezése 
és fejlesztése a vevıi 
igények és elvárások 
alapján  

A vevıi kreativitás és 
innovativitás 
felhasználása a 
fejlesztés során 

28 pont 
VK 
FTIF 
PKF 

5.e. A vevıi kapcsolatok 
menedzselése és javítása  

A vevıi kapcsolatok 
megerısítése az 
innováció és 
kreativitás 
segítségével 

28 pont 
VK 
PKF 

Innovációs 
tıke 

7.a. A munkatársak 
véleménye, elégedettsége 

A kreativitás és 
innovációs folyamatok 

hatékonyságának 
mérése 

67,5 pont 

EOM 
VCÁ 
FTM 
HRFB 

Összesen  
 

 
265,5 
pont 

FTIF, FTM 
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1.e. A munkatársak 
felkészítése a 
változásokra; a 
változások 
bevezetéséhez 
szükséges tudás 
megosztása 

A szervezeti 
változások 

szükségességét 
alátámasztó külsı és 

belsı tényezık 
megismerése, 
megértése 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 

2.b. A szervezet 
teljesítménymutatóinak, 
kutatási és belsı 
tanulási folyamatból 
származó 
információinak győjtése 
és elemzése a szervezet 
politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához 

A tudás és szervezeti 
tanulás felhasználása 
a politika és stratégia 

kialakításához 

20 pont 

EOM 
FTM 
FTIF 
VTF 

3.b. A munkatársak 
szakmai tudásának, 
felkészültségének és 
kompetenciáinak 
meghatározása, 
továbbfejlesztése és 
szinten tartása 

A munkatársak 
képességeinek 
azonosítása, 
fejlesztése és 
karbantartása 

18 pont 
EOM 
HRFB 
FTIF 

3.d. Párbeszéd a 
munkatársak és a 
szervezet között 

A munkatársak 
egyéni tudásának 

azonosítása, bıvítése 
és fenntartása 

18 pont 
HRFB 
FTIF 

4.e. Információ és 
tudásmenedzsment 

A szervezeti tudás 
menedzselése 

18 pont 
FTM 
FTIF 

7.a. A munkatársak 
véleménye, 
elégedettsége 

A tudás 
növekedésével 
kapcsolatos 

elégedettség és ennek 
fényében definiált 
mutatószámok 

mérése 

67,5 pont 

EOM 
VCÁ 
FTM 
HRFB 

Szervezeti 
tudás és 
tanulás 

9.a. A szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményei 

A tudás felhasználása 
az üzleti tevékenység 
fejlesztése céljából 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Összesen 
 

 
236,5 
pont 

FTIF, FTM 
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1.b. A vezetık személyes 
részvételükkel biztosítják 
a szervezet irányítási 
rendszerének 
kialakítását, bevezetését 
és folyamatok 
fejlesztését 

A szervezetek 
hatékony irányítását 
biztosító folyamatok 

kialakítása és 
bevezetése 

20 pont 
VCÁ 
FTM 

1.e. A munkatársak 
felkészítése a 
változásokra; a 
változások 
bevezetéséhez szükséges 
tudás megosztása 

A szervezeti 
változásokhoz 

szükséges erıforrások 
biztosítása, a 
kockázatok 

menedzselése, 
változások 

hatékonyságának és 
eredményességének 
mérése és értékelése 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 

2.a. Az érintettek 
jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és 
elvárásainak értelmezése 
és elırejelzése a 
szervezet politikájának 
és stratégiájának 
kialakításához 

Az érintett felek 
igényeinek és 
elvárásainak 
összegyőjtése 

20 pont 

EOM 
VK 
FTM 
HRFB 
PKF 
VTF 

2.c. A politika és 
stratégia kialakítása, 
felülvizsgálata, és 
aktualizálása 

Az igények és 
elvárások 

egyensúlyának 
megteremtése 

20 pont 

EOM 
VK 
VCÁ 
HRFB 
PKF 
VTF 

2.d. A politika és 
stratégia megismertetése 
és megvalósítása a 
kulcsfolyamatok 
rendszerén keresztül 

A politika és a 
stratégia fejlesztéséhez 
szükséges információs 
inputok összegyőjtése 

20 pont 
EOM 
FTM 

3.a. Az emberi 
erıforrások tervezése, 
irányítása és 
továbbfejlesztése 

Emberi erıforrások 
tervezése és 
menedzselése 

18 pont 
FTM 
HRFB 
VTF 

3.e. A munkatársak 
jutalmazása, 
teljesítményük 
elismerése, gondoskodás 
a munkatársakról 

Jutalmazás, 
teljesítmény elérése és 

gondoskodás 
18 pont 

HRFB 
VTF 

4.b. Pénzügyi erıforrás 
menedzsment 

A szervezet minden 
szintjén az irányítási 
folyamatok kialakítása 

és bevezetése 

18 pont VTF 

9.a. A szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményei 

Pénzügyi eredmények 
bemutatása 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

A szervezet 
irányítása 

9.b. A szervezet 
kulcsfontosságú mutatói 

Pénzügyi mutatók 
bemutatása 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Összesen 
 

 
304 
pont 

FTM, EOM, 
PKF 
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1.c. A vezetık 
együttmőködése a 
szervezet vevıivel, a 
szervezet partnereivel 
és a társadalom 
képviselıivel 

A vezetık vevıkkel 
kialakított kapcsolata 

20 pont 

VK 
VCÁ 
FTIF 
PKF 
VTF 

2.a. Az érintettek 
jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és 
elvárásainak 
értelmezése és 
elırejelzése a szervezet 
politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához 

A vevıi igények és 
elvárások 

feltérképezése 
20 pont 

EOM 
VK 
FTM 
HRFB 
PKF 
VTF 

2.c. A politika és 
stratégia kialakítása, 
felülvizsgálata, és 
aktualizálása 

A különbözı érdekelt 
felek (köztük a 

vevık) igényeinek és 
elvárásainak 

egyensúlyba hozása 

20 pont 

EOM 
VK 
VCÁ 
HRFB 
PKF 
VTF 

5.b. A folyamatok 
szükség szerinti 
továbbfejlesztése, az 
innováció 
alkalmazásával, a 
vevık és más felek 
megelégedettsége 
érdekében 

A folyamatok 
fejlesztése a vevık 
elégedettségének 

növelése érdekében 

28 pont 
EOM 
FTM 
FTIF 

5.c. A termékek és/vagy 
szolgáltatások tervezése 
és fejlesztése a vevıi 
igények és elvárások 
alapján 

A vevıi igények 
alapján történı 

fejlesztés 
28 pont 

VK 
FTIF 
PKF 

5.d. A termékek 
elıállítása, szállítása és 
szervizelése és/vagy 
szolgáltatások 
biztosítása 

A vevıi igények 
figyelembevételének 

elsıdlegessége 
28 pont 

VK 
FTIF 
PKF 

5.e. A vevıi 
kapcsolatok 
menedzselése és 
javítása 

Vevıi kapcsolatok 
menedzselése 

28 pont 
VK 
PKF 

6.a. A vevık 
véleménye, 
elégedettsége 

A vevıi megítélés 
eredményei 

150 pont 
EOM 
VK 
FTM 

Vevıi tıke 

6.b. Belsı 
teljesítménymutatók 

Belsı, vevıkkel 
kapcsolatos mutatók 

50 pont 
EOM 
VK 
FTM 

Összesen  
 

 
372 
pont 

VK, EOM, 
PKF 
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1.c. A vezetık 
együttmőködése a 
szervezet vevıivel, a 
szervezet partnereivel 
és a társadalom 
képviselıivel 

A vezetık 
beszállítókkal, és 
partnerekkel való 
együttmőködése 

20 pont 

VK 
VCÁ 
FTIF 
PKF 
VTF 

2.a. Az érintettek 
jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és 
elvárásainak 
értelmezése és 
elırejelzése a szervezet 
politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához 

Az érintettek, köztük 
a beszállítók és 

partnerek igényeinek 
és elvárásainak 

felmérése 

20 pont 

EOM 
VK 
FTM 
HRFB 
PKF 
VTF 

2.c. A politika és 
stratégia kialakítása, 
felülvizsgálata, és 
aktualizálása 

A különbözı érdekelt 
felek igényeinek és 

elvárásainak 
egyensúlyba hozása 

20 pont 

EOM 
VK 
VCÁ 
HRFB 
PKF 
VTF 

4.a. A külsı 
partnerkapcsolatok 
menedzselése 

Partnerkapcsolatok 
menedzselése 

18 pont 
PKF 
VTF 

9.a. A szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményei 

A beszállítói és egyéb 
kapcsolatok 

kulcsfontosságú 
eredményei 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Kapcsolati 
tıke (vevıi 
tıkén kívüli, 
beszállítókk
al és egyéb 
partnerekke
l fenntartott 
kapcsolatok) 

9.b. A szervezet 
kulcsfontosságú 
mutatói 

A beszállítói és egyéb 
kapcsolatok 

kulcsfontosságú 
mutatói 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Összesen 
 

 
228 
pont 

PKF, VTF, 
EOM 
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1.a. A vezetık 
kialakítják a szervezet 
küldetését, jövıképét, 
értékrendjét és etikai 
alapelveit, és példát 
mutatnak a Kiválóság 
Kultúra elterjesztésében 

A szervezet 
küldetése, értékrendje 
és etikai alapelvei 
tükrözik a vállalat 

társadalmi 
felelısségvállalását 

20 pont 
VCÁ 
FTIF 
VTF 

1.c. A vezetık 
együttmőködése a 
szervezet vevıivel, a 
szervezet partnereivel 
és a társadalom 
képviselıivel 

A külsı érdekelt 
felekkel való 
együttmőködés 

20 pont 

VK 
VCÁ 
FTIF 
PKF 
VTF 

1.d. A vezetık a 
munkatársak körében is 
megerısítik a Kiválóság 
kultúráját 

A belsı érdekelt 
felekkel való 
együttmőködés 

20 pont 

VCÁ 
HRFB 
FTIF 
VTF 

2.a. Az érintettek 
jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és 
elvárásainak 
értelmezése és 
elırejelzése a szervezet 
politikájának és 
stratégiájának 
kialakításához 

Az érintettektıl 
származó inputok 
felhasználása a 

stratégia és politika 
kialakításához 

20 pont 

EOM 
VK 
FTM 
HRFB 
PKF 
VTF 

2.c. A politika és 
stratégia kialakítása, 
felülvizsgálata, és 
aktualizálása 

A stratégia része a 
társadalmi 

felelısségvállalás 
stratégiája is 

20 pont 

EOM 
VK 
VCÁ 
HRFB 
PKF 
VTF 

3.e. A munkatársak 
jutalmazása, 
teljesítményük 
elismerése, 
gondoskodás a 
munkatársakról 

A munkatársakról 
való gondoskodás 

kulturális és 
sportesemények 
támogatásával 

18 pont 
HRFB 
VTF 

4.b. Pénzügyi erıforrás 
menedzsment 

A pénzügyi és 
társadalmi 

felelısségvállalás 
stratégiájának 
kapcsolata 

18 pont VTF 

4.c. Az ingatlanok, 
berendezések, 
eszközök, anyagok és 
készletek menedzselése 

Környezetvédelmi 
szempontok 
érvényesítése 

18 pont VTF 

6.a. A vevık 
véleménye, 
elégedettsége 

A vállalat imázsának 
vevıi megítélése 

150 pont 
EOM 
VK 
FTM 

Társadalmi 
tıke  

7.a. A munkatársak 
véleménye, 
elégedettsége 

A szervezet 
munkáltatóként való 

megítélése a 
munkatársak 
oldaláról 

67,5 pont 

EOM 
VCÁ 
FTM 
HRFB 
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8.a. A társadalom 
véleménye, 
elégedettsége 

A társadalom 
szempontjából 
kiemelkedı 

eredmények elérése 
és mérése 

15 pont 
EOM 
FTM 
VTF 

8.b. Belsı 
teljesítménymutatók  

A társadalom 
szempontjából 
kiemelkedı 

eredmények elérése 
és mérése 

45 pont 
EOM 
FTM 
VTF 

9.a. A szervezet 
kulcsfontosságú 
eredményei 

A 
partnerkapcsolatok, a 

folyamatok, és 
pénzügyi 

menedzsment 
hatékonyságának 
megítélése, és az 
eredmények 
bemutatása 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Társadalmi 
tıke 

9.b. A szervezet 
kulcsfontosságú 
mutatói 

A 
partnerkapcsolatok, a 

folyamatok, és 
pénzügyi 

menedzsment 
hatékonyságának 
megítélése, és az 
ehhez kapcsolódó 
mutatók bemutatása 

75 pont 
EOM 
FTM 
PKF 

Összesen 
 

 
581,5 
pont 

VTF, EOM, 
FTM 

 

A 7. Táblázat összefoglalásképpen tartalmazza a 6. Táblázatban bemutatott, az egyes 

intellektuális tıkeelemekhez kapcsolódó alkritériumok modellbeli maximális 

összpontszámát, valamint a fejezet elején bemutatott 8 kiválósági alapelv közül az egyes 

intellektuális tıkeelemekhez leginkább kapcsolódó kiválósági alapelveket.  
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7. Táblázat: Az intellektuális tıkekategóriák, a kapcsolódó kritériumok és kiválósági 
alapelvek összefoglaló táblázata 

Intellektuális tıkeelem Pontszám 
Kapcsolódó 

kiválósági alapelvek 

Humán tıke 240 

Humán erıforrások fejlesztése és bevonása, 

Eredményorientáltság  

Vállalatok társadalmi felelısségvállalása 

Folyamattıke 258 
Folyamatokon és tényeken alapuló 
menedzsment,  

eredményorientált mőködés 

Innovációs tıke 265,5 
Folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés, 
Folyamatokon és tényeken alapuló 
menedzsment 

Szervezeti tudás és tanulás 236,5 
Folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés, 
Folyamatokon és tényeken alapuló 
menedzsment 

A szervezet irányítása 304 

Folyamatokon és tényeken alapuló 
menedzsment,  

Eredményközpontúság  

Partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése 

Vevıi tıke 372 

Vevıközpontúság,  

Eredményorientáltság,  

Partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése 

Kapcsolati tıke (vevıi 
tıkén kívüli, 
beszállítókkal és egyéb 
partnerekkel fenntartott 
kapcsolatok) 

228 

Partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése, 

Vállalatok társadalmi felelısségvállalása  

Eredményorientált mőködés 

Társadalmi tıke 581,5 

Vállalatok társadalmi felelıssége, 

Eredményközpontú mőködés, 

Folyamatokon és tényeken alapuló 
menedzsment 

 

A 6. Táblázatban a humán tıke növekedését és a humán tıke kiteljesedését 

(strukturális tıkévé való transzformálását) szolgáló módszerekhez kapcsolódó Adottság 

oldali alkritériumok és az Eredmények oldal Munkatársakkal kapcsolatban elért 
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eredmények (7.) kritériumainak pontszámai, valamint az egyes alkritériumokhoz 

közvetlenül kapcsolódó kiválósági alapelvek mutatják a humán tıke EFQM modellben 

való jelenlétét, és önértékelésben betöltött szerepét. A szervezet humán tıkéjéhez 

közvetlenül kapcsolódó alkritériumok összpontszáma 240 pont, és a 8 kiválósági alapelv 

közül a humán tıke a Humán erıforrások fejlesztése és bevonása, az 

Eredményorientáltság és a Vállalatok társadalmi felelısségvállalása alapelveket testesíti 

meg. 

A strukturális tıkét a vonatkozó szakirodalmak (lásd  II.2 fejezet) alapján részekre 

bontottam, és külön vizsgáltam azon belül a folyamatokhoz, a szervezeti innovációhoz, a 

szervezeti tudáshoz és tanuláshoz kapcsolódó alkritériumokat, valamint a szervezet 

struktúrájában megtestesülı tıkéhez kapcsolódókat, és a mindezek hatékony és 

eredményes mőködését biztosító szervezeti információ- és kommunikációs rendszert, mint 

strukturális tıkeelemet. Egyesével vizsgáltam a hozzájuk kapcsolódó alkritériumokat, 

összegezve modellbeli pontszámukat, és figyelembe véve a kapcsolódó kiválósági 

alapelveket is.  

A folyamatokhoz, mint strukturális tıkéhez közvetlenül kapcsolódó alkritériumok 

258,5 pontot testesítenek meg a modellben, és a legszorosabban kapcsolódó kiválósági 

alapelvek a Folyamatokon és tényeken alapuló menedzsment és az Eredményorientáltság. 

A szervezeti innovációhoz kapcsolódó alkritériumok összesített pontszáma 265,5 pont, és a 

kiválósági alapelvek közül a Folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés, valamint a 

Folyamatokon és tényeken alapuló menedzsment állítható vele párhuzamba. A szervezeti 

tudáshoz és tanuláshoz közvetlenül kapcsolódó alkritériumok modellbeli értéke 236,5 pont, 

és a szervezeti innovációnak megfelelı alapelvek kapcsolódnak e strukturális tıkeelemhez 

is. A szervezet struktúrájában megtestesülı tıkéhez rendelt alkritériumok értéke 304 pont, 

és a Folyamatokon és tényeken alapuló menedzsment, az Eredményközpontúság és a 

Partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése, mint alapelvek köthetıek e strukturális 

tıkeelemhez. A szervezeti információs és kommunikációs rendszerhez kapcsolódó 

kritériumok a modell maximális 1000 pontjából 168 pontot tesznek ki, és a kapcsolódó 

alapelvek a Vezetés és a célok állandósága, a Humán erıforrás fejlesztése és bevonása, 

valamint a Folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés.  

A kapcsolati tıke és az alkritériumok vizsgálatánál külön vettem figyelembe a 

közvetlenül a vevıkhöz, a vevıkön kívüli partnerekhez (beszállítók, stratégiai 

szövetségesek stb.) és a tágabb közösséghez kapcsolódó alkritériumokat. A közvetlenül a 
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vevıi tıkéhez kapcsolódó alkritériumok pontértéke a modellben 372 pont, és a 

legszorosabban kapcsolódó alapelvek a Vevıközpontúság, az Eredményorientáltság és a 

Partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése. A partnerekhez köthetı kapcsolati tıke(rész) 

alkritériumainak pontértéke 228 pont a Partnerkapcsolatok kialakítása és fejlesztése, a 

Vállalatok társadalmi felelısségvállalása és az Eredményorientált mőködés alapelveinek 

elsıdlegességével. A szervezet társadalmi felelısségvállaláshoz kapcsolódó alkritériumok 

581,5 pontot adnak a Vállalatok társadalmi felelıssége, az Eredményközpontú mőködés és 

a Folyamatokon és tényeken alapuló menedzsment alapelveinek megtestesítésével.  

Az egyes tıkeelemekhez rendelt alkritériumok összesített pontszáma 2426 pont, ami 

önmagában is jól mutatja azt, hogy a legtöbb alkritérium legalább két intellektuális 

tıkeelemhez is rendelhetı, így a szinergikus hatások az 5. Táblázat mellett a 6. 

Táblázatban is megfigyelhetık. Ezek a pontszámok a modellben rejlı lehetıséget mutatják, 

és nem az önértékelés során bizonyított vállalati gyakorlatot89. A vállalatoknak stratégiájuk 

és a kialakított önértékelési gyakorlatuk alapján szabad terük van abban a tekintetben, hogy 

különbözı mutatószámokat (így az intellektuális tıke mérésére alkalmas mutatószámokat) 

az önértékelési modell mely alkritériumaiban mutatják be. Ennek megfelelıen pl. a vevıi 

tıke mérésére alkalmas mutatószámok nem csak a 6.a. és 6.b. alkritériumokban, hanem a 

9. Kulcsfontosságú eredmények alkritériumokban is megjelenhetnek, vagy a szervezet 

humán tıkéjéhez kötıdı mutatószámok egy része a 7. kritérium mellett a 6.a.-ban, a 9.b-

ben is megjelenhet.  

Az elızı alfejezet 5. Táblázata az EFQM modell 32 alkritériuma és az egyes 

intellektuális tıkekategóriák megfeleltetését kívánta szemléltetni, ezen alfejezet 6. 

Táblázata pedig az intellektuális tıkeelemek részekre bontásával kívánta megvizsgálni 

nem csak a kapcsolódó alkritériumokat, hanem az 5. Táblázatban megfogalmazottakat is. 

Az alkritériumok modellbeli maximális pontszámával, és a kapcsolódó kiválósági 

alapelvekkel kiegészítve kívánt hozzájárulni az intellektuális tıkeelemek közötti 

szinergikus hatások feltárásához és azok EFQM modellben való megjeleníthetıségéhez.  

                                                 

89 Itt arra kívánok utalni, hogy Európai Minıség Díjat már 650-700 ponttal lehet nyerni, így az egyes 
intellektuális tıkeelemekkel kapcsolatos pontszámok megjelenítése azok modellbeli jelenlétére, és a 
megjelenítési lehetıségeire utal, és nem a vállalati gyakorlatra. 
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Mindezek alapján a H4 hipotézis igazolódni látszódik, és az 5. Táblázat, valamint a 6. 

Táblázat alapján levont következtetések hozzájárulnak majd a harmadik tézis 

megfogalmazásához.  

V.5 Az önértékelés során alkalmazott mutatószámok és kiemelt intellektuális tıke 

mérési keretrendszerek összevetése 

Az alfejezet célja, hogy a hazai NMD nyertes vállalatok önértékelési gyakorlatát alapul 

véve képet adjon arról, hogy milyen nem pénzügyi mutatószámokat használnak a 

vállalatok, és azok hogyan kapcsolódnak egy-egy intellektuális tıkeelem számbavételéhez, 

így az elsı részben a H5 és H6 hipotézisekhez kapcsolódó kérdések megválaszolását 

célzom meg.  

Figyelembe véve az alkalmazott nem pénzügyi mutatószámokat és azt, hogy a modell 

mindent a stratégia teljesülésének szolgálatába állít, valamint, hogy a kulcsfolyamatok a 

szervezet sikerét alapvetıen meghatározó folyamatok, az ahhoz kapcsolódó 

kulcsfontosságú eredmények pedig a kulcsfolyamatok, mint tevékenységek eredményeit 

hivatottak igazolni, a kulcsfontosságú mutatók pedig a stratégiai célok nyomon követését 

szolgálják, érdemesnek találom annak vizsgálatát, hogy jelennek-e meg nem pénzügyi 

mutatószámok a kulcsfontosságú mutatók között. Ezzel a H7 hipotézis teljesülését 

kívánom vizsgálni. 

Az alfejezet második részének célja, hogy szemléltessem, hogy a vállalatok által 

alkalmazott, intellektuális tıkeelemekhez kapcsolódó nem pénzügyi mutatók hogyan 

illeszthetık Sveiby (1997), Edvinsson (1997) és Allee (2000) által javasolt intellektuális 

tıke mérési keretrendszerekhez. A cél, hogy az önértékelések során bemutatott 

mutatószámok közül melyek alkalmasak már egyes intellektuális tıkeelemek azonosítására 

és mérésére, és melyek azok, amelyek a hangsúlyok eltolásával és egyszerő átalakítással 

alkalmassá tehetık azok mérésére, amellyel a H8 hipotézist kívánom alátámasztani.  

A vizsgálatba bevont 31 hazai NMD nyertes vállalat összesen 39 díjpályázatában testet 

öltı önértékelési gyakorlatának tapasztalatait összefoglalva általánosságban elmondható, 

hogy a minıség díjat elnyert vállalatok az intellektuális tıkeelemek mérését a szervezeti 

kiválóság részének tekintik. A hazai Minıség Díj 13 éves történetét nyomon követve az is 

figyelemre méltó, hogy az Eredmények oldali alkritériumok bemutatásánál az NMD 

kezdeti nyertesei is éltek nem pénzügyi mutatószámok bemutatásának lehetıségével annak 

ellenére, hogy egészen 2001-ig a 9. kritérium Üzleti eredmények elnevezése elsısorban 
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pénzügyi mutatók felsorakoztatását várta el a kiválóságra törekvı és a Díjra pályázó 

szervezetektıl – vállalati mérettıl függetlenül. Ám arról is számot kell adni, hogy 

ugyanezen kritérium „b” alkritériumában a modell teret engedett a szervezeti teljesítmény 

további mutatóinak, így a szervezet kulcsfolyamataihoz, a piaci részesedéshez, a termékek 

és szolgáltatások teljesítményéhez, a ciklusidıkhöz és a folyamatok minıséghez 

kapcsolódó mérıszámok bemutatásának.  

A H5, H6 és H7 hipotézisek alátámasztásához a 31 vállalatból 3 olyan kis- és 

középvállalati kategóriába tartozó vállalat példáját mutatom be, amelyek egyrészt a hazai 

Minıségi Díj történetét, és a kritériumok változását is jól szemléltetik, másrészt pedig 

kitőnı példák arra, hogy a vállalatok az önértékelés során élnek az intellektuális tıke 

mérésére alkalmas mutatószámok közzétételének lehetıségével.  

A 8. Táblázat a közepes mérető termelı kategóriában, 1998-ban Minıség Díjat nyert 

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Eredmények oldalon megjelenı elégedettségmérési 

szempontjait, eredményeit, belsı teljesítménymutatóit, valamint kulcsfontosságú 

eredményeit és mutatóit tartalmazza néhány háttér-információval és megjegyzéssel 

kiegészítve.  

A 9. Táblázat a Nemzeti Minıségi Díj kiírásának elsı évében (1996-ban) nyertes 

Burton-Apta Tőzállóanyag-gyártó Kft. 2000-ben, az Európai Minıségi Díjra készített 

pályázatában megjelenı Eredmények oldali információkat tartalmazza.  

A 10. Táblázat a Papyrus Hungária Zrt. (2006-ban Nemzeti Minıségi Díj nyertes kis- 

közepes mérető termelı vagy szolgáltató kategóriában) önértékelése során bemutatott 

információkat kívánja táblázatos formában bemutatni.  
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8. Táblázat: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (Nemzeti Minıségi Díj 1998 nyertes közepes mérető termelı kategóriában, 100%-ban 
külföldi tulajdon)  

Fı tevékenysége: gépek és gépi berendezések gyártása, javítása 

Alkritérium Az alkalmazott mutatók Megjegyzések 

6.a. A vevık véleménye a szervezet 
termékeirıl, szolgáltatásairól, és a 
vevıkkel kiépített kapcsolatrendszerérıl. 
 

A legfontosabb vevıi minıségmutató a 
szerelısori beépítéseknél kiesı, ún. 0 km-es, 
hibás egyedek aránya (ppm, 1994-1998) 
A szállítási teljesítmény mérése:  
a pontos szállítások a megbízás összegének 
arányában (1997. III., IV., 1998. I.) 
Fıállású kutatók létszámának alakulása 
(1997-2000, elektronika fejlesztık, 
hardveres fejlesztık, termékváltási 
fejlesztık, projektvezetı, fı) 
K+F-re fordított összegek alakulása (eFt, 
1995-1997) 
Termékcsaládok száma (saját termékek és 
további családok besorolása, db, 1994-1997) 
Termékféleségek száma (saját és vásárolt, 
1994-1997) 
További mutatók: 
A meglévı termékpaletta vizsgálata a vevıi 
igények kielégíthetısége szempontjából 
(átfutási idı max. 1 hónap) 
Meglévı termékek módosításával 
kielégíthetı igények (átfutási idı 2-12 
hónap) 
Teljesen új termék fejlesztése (átfutási idı 
1-3 év) 
A jelenlegi partnerkapcsolatok fennállása:  
2 évnél fiatalabb, 2-3 éve fennálló, 3-4 éve 
fennálló, 4-5 éve fennálló 5 év feletti, 
összesen 173 partner 
Az elmúlt 5 évben elıforduló partnerek: 

A szállítás tekintetében a vevı 
elégedettségét a következı tényezık 
befolyásolják: 
� Elérhetı szállítási határidık 
� Szállítások pontos teljesítése (határidı 

betartása, összetétel, tartalom 
megfelelısége) 

� Rugalmas reagálás olyan esetekben, 
amikor valamely szállítás soron kívüli 
teljesítése válik szükségessé) 

� Megrendelések visszaigazolásának 
átlagos ideje 

 

Két vevıcsoport: 
A cégcsoporton belüli partnerek 
(anya-, ill. társvállalatok) 
Külsı vevık (hazai és kelet 
európai elsı beépítık, 
márkakereskedık és 
márkaszervizek, egyéb utópiaci 
vevık) 
Az értékesítésen dolgozó 
munkatársak kiválasztásának és 
folyamatos továbbképzésének fı 
szempontjai közé tartoznak: a 
szakmai alkalmasság, a 
kommunikációs készség, a 
nyelvtudás, a TQM és marketing 
gondolkodás, team-munka 
készsége 
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jelenleg nem közvetlen vásárló,  
jelenleg is vásárló, összesen 662 partner. 
Közvetlen vevık számának alakulása 
(külföldi, belföldi, KNORR, 1994-1997) 

6.b. A vevıi elégedettségre vonatkozó 
további mutatók (a külsı vevıi 
elégedettség és hőség megismerésére, 
elırejelzésére és fejlesztésére 
alkalmazható mutatók) 

Selejtek alakulása (minıséghiányosságból eredı veszteségek), mind anyagselejtek, mind 
megmunkálási selejtek (1994, 1995, 1996, és 1997 havi bontásban) 
Felvállalt jótállások átlagos hossza 
Elvesztett vevık és üzletek, és az üzlet nagyságrendje 
 

 

7.a. A dolgozók véleménye a szervezetrıl 
(a motivációval és megelégedettséggel 
kapcsolatban). 

A létszám alakulása (3 év alatt mennyivel 
nıtt) 
Dolgozói képzettség szerinti összetétel 
alakulása (1994-1997):  
� fizikai,  
� produktív,  
� improduktív,  
� szellemi,  
� fejlesztık 
 
Fluktuáció (dolgozói kilépések száma, 
összes kilépés, létszám, 1994-1997) 
 
Egészségügyi ellátásban részesülık, munka-
alkalmassági vizsgálaton résztvevık száma 
(megelızı szőrıvizsgálatokon, és 
egészségügyi ellátásban részesülık, fı, 
1994-1997) 
Balesetek száma (db, 1994-1997) 
 

A dolgozói morálfelmérés dimenziói (8-as 
skála): 
Világos-e a cég stratégiája és hosszú távú 
céljai 
� Megfelelıek-e a közvetlen felettestıl 

kapott utasítások és útmutatások 
� A dolgozók véleménye és javaslatai 

eljutnak-e a vállalat vezetéséhez 
� A részlegnél megfelelı-e az emberek 

közötti kapcsolat 
� Talál-e örömet a munkájában 
� Elıfordul-e, hogy különbözı 

felettesektıl ellentmondó utasításokat 
kap, és neki kell kitalálni azt, hogy 
melyiket kövesse 

� Vannak-e kivételezések a feladatok 
elosztásakor 

� Szükségesnek érzi-e a továbbképzését 
feladatának megfelelı ellátása 
érdekében 

� Az irodai, munkahelyi körülmények 
megfelelıek-e a hatékony 
munkavégzéshez 

� Fárasztónak találja-e a munkáját 
� Megfelelınek tartja-e a fizetését 
� Tudja-e mi alapján határozzák meg a 

fizetését 
� Bonyolultnak találja-e a munkabérek 

meghatározásának módszerét. 

1998-ban teljes körő motivációs 
felmérést végzett egy külsı 
szervezet, amelynek során minden 
munkatárs megkapta a lehetıséget 
véleménye kifejtésére, a 
strukturált kérdésekre adott 
válaszok mellett, 147 ötletesen 
kifejtett javaslatot kapott a vállalat 
vezetése.  
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� Piszkosnak és rendezetlennek érzi-e a 
munkahelyét? 

� Hozzá tud-e járulni munkahelye 
rendben tartásához 

� Érez-e munkavédelmi szempontból 
veszélyt a vállalatnál 

� Részt venne-e csapatmunkában 
� Az elkövetkezı 2 évben is a cégnél 

szeretne-e dolgozni 

7.b. A dolgozói elégedettségre vonatkozó 
további mutatók (a dolgozói elégedettség 
és azonosulás megismerésére, 
elırejelzésére és fejlesztésére 
alkalmazható mutatók). 

A képzések számának alakulása, a minıséggel kapcsolatos tréningek alakulása, a 
minıséggel kapcsolatos tréningek aránya az összes képzésen belül 
Bérfejlesztés alakulása (%, 1994-1998) 
Felsıfokú szakemberek, középfokú szakemberek, szakmunkások, betanított gépkezelık, 
segédmunkások alakulása (fı, 1994-1997) 
Képzések eredményessége (1994-1997):  
� korszerő vezetési ismereteket elsajátítók,  
� nyelveket beszélık,  
� munkakörüket az egyéni tanulás után jobban végzık,  
� felhasználói számítógép ismereteket megszerzık,  
� flexibilis gépkezelési készséggel rendelkezık, 
� TQ kultúrát ismerık és hasznosítók 
Tréningek számának alakulása évrıl évre (1995-1998, 13-féle tréning) 
A dolgozói kérdésekre adott válaszok átlagos ideje (1-8 munkanap) 
A vállalati juttatások és az igénybevevık száma (1994-1997, fı és Ft-ban):  
� étkezés,  
� munkába járás,  
� üdülési hozzájárulás,  
� egészségügyi ellátás,  
� munkaruha ellátás,  
� élet-és balesetbiztosítás,  
� nyugdíjpénztár,  
� sport és kultúra  

Management tréning, TQ tréning, 
új belépık oktatása, 5S, PC 
tanfolyamok, könnyőgépkezelıi 
tanfolyam, mővezetıi tréning, 
TQS tréning, QS 9000 tréning, 
nyelvi képzések, NC/CNC 
tanfolyam, szakmunkás képzés, 
egyéb egyéni képzés 
 

8.a. A társadalom véleménye a 
szervezetrıl. 
 

A vállalat negyedévenként megjelenı saját lapja 
Külföldi és hazai elıadásokon való részvétel (1997 és 1998 folyamán) 
Sajtómegjelenések (médium, idıpont, tartalom és álláspont megjelölésével) 
Tv szereplések 
Gyárlátogatások szervezése 
Szövetségekben való részvétel, helyi és országos szervezetekben vállalt tagság 

Oktatási intézményekkel 
fenntartott kapcsolatok 
Kultúra támogatása 
Fajlagos energia felhasználás 
Hulladék és csomagolóanyagok 
mennyisége 



 187 

Szakmai gyakorlatok 
Villamos energia felhasználás alakulása (kWh, 1996-1997 havi bontásban) 
Vízfelhasználás (m3, 1996-1997 havi bontásban) 
Gázfelhasználás (m3, 1996-1997, havi bontásban) 

Termékek tanúsítása. 
 

8.b. A szervezet társadalmi hatására 
vonatkozó további mutatók (a társadalmi 
elégedettség megismerésére, 
elırejelzésére, és fejlesztésére 
alkalmazható mutatók) 

Létszám alakulása 
Végzıs hallgatók felvételének alakulása 
 

 

9.a. A szervezet teljesítményének 
pénzügyi mutatói. 
 

Eredménykimutatásból származó adatok: értékesítés, fedezet és adózott eredmény alakulása 
(mFt, 1994-1997) 
Közúti gépjármővek alkatrészgyártása (mFt), ez az export árbevétel alakulását mutatja 
(elızı év=100%, 1994-1997) 
Aktívák összesen, mőködı tıke, beruházási és hosszú lejáratú hitelek (mFt, 1994-1997) 
Vásárolt készletek (mFt), készlet / árbevétel (%, 1995-1997) 
Mőködési cash flow, befektetési cash flow és pénzügyi mőveletekbıl származó cash flow 
(mFt, 1994-1997) 
Idegen forrás / összes eszköz, saját vagyon multiplikátor, saját vagyon arányos megtérülés, 
eszköz arányos megtérülés (%, és mFt, 1994-1997) 
Eszközökhöz kapcsolódó teljesítménymutatók: értékcsökkenési leírás, hasznosítás, 
karbantartási költségek (mFt, 1994-1997) 
Az egy fıre jutó árbevétel vállalati és gépipari átlagai, és az eltérés kimutatása (1995-1997) 
Tudományos kutatók számának változása (1994=100%, 1995-1996) 
 

9.b. A szervezet teljesítményének további 
mutatói (bemutathatóak a szervezet 
hatékonyságát és eredményességét mérı 
mutatók, így az összteljesítményhez, a 
kulcsfontosságú folyamatokhoz, az 
információkhoz, a beszállítókhoz és 
anyagokhoz, az eszközökhöz, a 
technológiához kapcsolódó 
teljesítménymutatók). 

Átlagos szállítási határidı 
Átlagos reagálási határidık 
Vásárolt alkatrészek hibaaránya (ppm, 1994-1997) 
Eszközökhöz kapcsolódó teljesítménymutatók (hasznosítás, karbantartási költség, 
értékcsökkenés, eFt, 1994-1997) 
Szabadalmi jogdíjak! (Ft, 1994-1997) 
 

4.a.-ban anyagkészlet/ saját 
gyártású áru és készlet, tárgyi 
eszközök nettó értéke, értékesítési 
költségek, K+F ráfordítások, 
pályázati források, a 
minıségköltségek alakulása: hiba-
megelızési, hiba és vizsgálati 
költségek, és mind a három az 
értékesítés %-ában, valamint 
gyártási költség/fedezeti hányad 

4.c.-ben forgalom alakulása, a 
beszállítók számának alakulása 
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9. Táblázat: Burton Apta Tőzállóanyag-gyártó Kft. (Európai Minıségi Díj 2000 leányvállalatként mőködı kis- és középvállalatok 
kategóriában fıdíjas, 67%-ban külföldi tulajdon, 33%-ban hazai tulajdon) 

Fı tevékenysége: tőzálló anyagok és égetési segédeszközök fejlesztése, gyártása és forgalmazása 

Alkritérium Az alkalmazott mutatók Megjegyzések 

6.a. A vevık véleménye a szervezet 
termékeirıl, szolgáltatásairól, és a vevıkkel 
kiépített kapcsolatrendszerérıl. 
 

A válaszadási arány, és az átlagos vevıi 
elégedettség bemutatása (%, 1993-94, 1995-96, 
és 1997-98-ra) 
A szervezet goodwill-jének mérését a visszatérı 
vevık arányának a mérése teszi lehetıvé, 
valamint az, hogy a vevık hány %-a ajánlja más 
vevıknek is a szervezetet és termékeit.  
A goodwill alakulása (%-os bemutatása, 1995-
96, 1997-98 és 1999-2000-re) 
Kapcsolattartással való elégedettség alakulása 
(%,1995-96, 1997-98 és 1999-2000-re) 
A szolgáltatás minıségének megítélése (%, 
1993-94, 1995-96, 1997-98 és 1999-2000-re) 
Reklamációkezeléssel való elégedettség 
alakulása (%, 1993-94, 1995-96, 1997-98 és 
1999-2000-re) 
A termékek minıségével való elégedettség 
alakulása (%, 1993-94, 1995-96, 1997-98 és 
1999-2000-re) 
A mőszaki információkkal való elégedettség 
alakulása (%, 1993-94, 1995-96, 1997-98 és 
1999-2000-re) 
Az árakkal való elégedettség alakulása (%, 1993-
94, 1995-96, 1997-98 és 1999-2000-re) 
A szállítás biztonságának megítélése (%, 1993-
94, 1995-96, 1997-98 és 1999-2000-re) 
A szállítás határidejével való elégedettség (%, 
1993-94, 1995-96, 1997-98 és 1999-2000-re) 
A szállítással kapcsolatos reklamációk 
kezelésével való elégedettség (%, 1993-94, 1995-
96, 1997-98 és 1999-2000-re) 

A vevıi elégedettség alakulása 1999-rıl 2000-re, 
szempontok (%-ban kifejezve a vevıi 
elégedettség): 
� Goodwill 
� Kapcsolatok 
� A szolgáltatás minısége 
� A termékek minısége 
� Mőszaki információk 
� Árak 
� Biztonságos szállítás 
� Szállítási határidı 
� Határidıvel kapcsolatos reklamációk 
 
Fókuszcsoportos interjú során a vevıknek meg 
kellett határozniuk a számukra fontos piaci és 
mőszaki paramétereket (életciklus, szállítási 
határidı, termékparaméterek, garanciális 
feltételek, árszínvonal, értékcsökkenés 
fontossága) valamint a beszállítók 
vevıorientációját (e paraméterek kielégítésének 
mértékét) és a vállalatok ismertségét (említési 
arány, kiválasztási arány) mérték.  
 

1996-ben felülvizsgálták a kérdıívet, 
három kérdéscsoport kapcsolódott a 
vállalat imázsának a felméréséhez, 
ebbıl kettı a kérdıív revízió után 
került be a felmérésbe.  

6.b. A vevıi elégedettségre vonatkozó további 
mutatók (a külsı vevıi elégedettség és hőség 

Minıségügyi elismerések bemutatása (db, elnyert díjak, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999) 
Média megjelenések száma (több mint 100 pozitív hangú sajtómegjelenés) 

Egy vevıi kezdeményezésre létrejött 
intézet a szervezet által elıállított 
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megismerésére, elırejelzésére és fejlesztésére 
alkalmazható mutatók) 

Megjelent sajtócikkek száma a szervezetrıl (11 db) 
Versenytársakkal összehasonlítva bemutatják a termék legfontosabb minıségi paramétereit a 
termékminıség alátámasztása érdekében 
Vevık által visszautasított tételek (az elmúlt 5 évben 2) 
Garantált fordulószám alakulása (az átlagos 200-300-ról 1999-re 3-5-szörösére nıtt) 
A szállítás közbeni sérülések aránya (esetek száma, és a forgalom arányában is kifejezve, 1995-2000) 
Idıre teljesített szerzıdések aránya (%, 1995-2000) 
A 14 napon túli szállítási késések aránya 3%-ra csökkent, cél ezek megszüntetése. 
A vevıi reklamációk száma (db), és az éves forgalomból való részesedésük aránya (%, 1995-1999) 
Termékek portfoliója: az egyes termékek az életciklus mely fázisában tartanak 
Évi átlagos vevıszám (db, 100-110 db) 
A vevık szegmentálása és az éves forgalomból való részesedésük (a 10 legnagyobb vevı adja a 
forgalom 60-70%-át) 
A rendszeres vevık aránya (a forgalom alapján, %, 1995-1999) 
A rendelések átlagos nagysága (vízszintes tengely a rendelések értéke, függıleges tengely %-os 
értékek, 1999) 
A szervezet új termékeinek száma (típus és új termékek a forgalom %-ában, 1995-1999) 
Mintaszállítások alakulása (darab, és érték, 1995-1999) 

anyagminıséget a legjobb minıségi 
osztályba sorolta (1997-1998), 6 
versenytárs 8 termékét hasonlították 
össze.   
DIN 51061 szigorúbb szabályozási 
kategóriájába léptek 1994-ben (a 
tételek vevıi visszautasítását 
minimálisra csökkentve 
tulajdonképpen a mintavételezés 
módján változtattak.) 
A tőzálló agyagárugyártás 
valamennyi technológiáját 
alkalmazzák.  
A vevıszolgálati mérnök munkakör 
következtében javult a 
reklamációkezelés minıségét.  
Vevıkkel való együttmőködés 
formáinak bemutatása 
A termékek visszavásárlása 
újrahasznosításra 

7.a. A dolgozók véleménye a szervezetrıl. 

A válaszadási arány alakulása (1995-1999.)  
A munkatársak átlagos elégedettsége (%, 1995-1999) 
A tudatos karriertervezés eredményeként 27 saját neveléső vezetıvel rendelkeznek 
A bérszínvonal alakulása (%, 1995-1999) 
A szociális juttatásokra fordított összegek alakulása (1995=100%, 1995-1999) 
Fluktuáció alakulása (1995=100%, 1995-1999) 
 
A dolgozói elégedettség mérés szempontjai (%-ban bemutatva): 
� Hosszú távú perspektíva megítélése (amit a felsıvezetés biztosít) (1997, 1998, 1999 évekre, %-

ban): a stabilitás megítélését, és a tervek és célok kommunikációjával való elégedettséget emelik 
ki  

� A közvetlen vezetés megítélése (1994-1999, %): elérhetıséget, és a beosztottak problémáinak 
ismeretét emelik ki  

� Képzés megítélése (1997-1999, %) 
� Szakmai fejlıdés megítélése (%, 1997-1999) 
� Teljesítményértékelés megítélése (1994-1999, %): a vezetık által megfogalmazott elvárások 

világosságának megítélése, a visszacsatolás értékelése,  
� Autonómia és teammunka megítélése (%, 1994-1999): kezdeményezés lehetıségeinek, a 

munkatársak és a teammunka alkalmazásának megítélése, a közösség megítélése, 
� Információáramlás és kommunikáció megítélése (1994-1999, %): célok és tervek ismerete 
� A munkakörnyezet és a munkafeltételekkel való elégedettség (%, 1994-1999): a berendezések 

A képzéssel kapcsolatos kérdés 1997-
ben került a kérdıívbe, és a szakmai 
szemlélet fejlesztése kiscsoportos 
képzések és a szellemi munkatársak 
képzésén keresztül történik.  
 
A szakmai fejlıdés fellendítése 
érdekében a menedzserek on-the-job 
képzése gyakoribbá vált, így nagyobb 
hatékonysággal támogathatják 
beosztottjaik fejlıdését.  
 
Szociális juttatások bemutatása.  



 190 

biztonságosságának megítélése, az alkalmazott berendezések, a munkafeltételek megítélése, 
� Anyagi és erkölcsi elismerés megítélése (%, 1995-1999) 

7.b. A dolgozói elégedettségre vonatkozó 
további mutatók  

A törzsgárda tagjainak száma és dolgozókon belüli aránya (1997-1999): 5 éve, 10 éve, 15 éve, 20 éve, 
25 éve, 30 éve a szervezetnél dolgozók száma és aránya 
A fizikai és szellemi foglalkozásúak aránya (82-18%) 
Sztrájkok, munkaügyi viták (nem voltak) 
A balesetek számának alakulása (esetek, és kiesett napok száma, 1995-1999) 
100 fıre jutó balesetek száma és kiesett nap/fı (1995-1999) 
Betegség miatti hiányzások alakulása és annak egy fıre jutó alakulása (1995-1999) 

1999-ben a törzsgárda tagok az összes 
dolgozó 85%-át adják! 

8. Társadalmi kihatás. 
Mit ér el a szervezet a helyi közösség 
szükségleteinek és elvárásainak kielégítése 
terén. 
 

1990 óta 75 új munkahely, a foglalkoztatottak száma 44%-kal nıtt  
A beszállítókon és alvállalkozókon keresztül több száz munkavállalónak is munkahelyet biztosítanak.  
Egyéni védıeszköz használatára kötelezett munkahelyek csökkentése (az elmúlt 6 évben 131-rıl 17-
re csökkent az egyéni védıeszközt használó munkahelyek száma) 
Nehézgépek üzemideje (üzemóra / késztermék tonna, 1995-1999) 
Képzıdött selejt és hulladék újrahasznosítási aránya, így a fajlagos alapanyag-felhasználás 
csökkentése (tonna, 1996-1999) 
Anyagfelhasználás (%, 1995-1999) 
A vízfelhasználás (m3/ késztermék tonna) 
Éves energiafelhasználás (%, 1995-1999) 
Oktatási intézmények és egyéb szervezetek (szociális és egészségügyi intézmények, jótékonysági 
szervezetek, alapítványok, sport és kulturális rendezvények, szakmai és minıségügyi szervezetek) 
támogatása (1995=100%, 1995-1999) 
A gız hasznosítás alakulása (%, 1995-2000) 
Diplomamunkák írásának segítése, nyári gyakorlatra érkezı hallgatók 
Kulturális események rendezésében való részvétel. 
Köszönılevelek száma 

Elsı vállalat, amely ipari porszívót 
alkalmazott a gyártásban érintett 
munkahelyeken. 
Égéstermékek mennyiségének 
határérték alatt való tartása, a 
határértékek 1998-as jelentıs 
változására új kémények 
felszerelésével reagálnak, 
zaj és rezgési terhelés csökkentése 
érdekében magasabb feldolgozottságú 
alapanyagokat használnak, 
Sem az alapanyagok, sem a termékek 
nem bírnak környezetszennyezı 
hatással,  
Szelektív hulladékgyőjtés 

9.a. A szervezet teljesítményének pénzügyi 
mutatói. 
 

Árbevétel alakulása (mFt, 1991-1999) 
Tıkeberuházások alakulása (mFt, 1991-1999) 
A beruházások és értékcsökkenés alakulása (mFt, 1991-1999) 
A ráfordítások alakulása (mFt, 1991-1998) 
A forgalom arányos eredmény alakulása (%, 1995-1999) 
Egy fıre esı eredmény (eFt/fı, 1995-1999) 
Egy fıre esı árbevétel (eFt/fı, 1995-1999) 
Egy fıre jutó hozzáadott érték alakulása (eFt/fı, 1993-1998) 
Anyagköltség, energiaköltség, személyzeti költségek és az árbevétel alakulása (fajlagos ráfordítások 
Ft/kg, és árbevétel Ft/kg, 1995-1999) 
ROE (%, 1995-1999) 
ROA (%, 1995-1999) 
ROIC (%, 1995-1999) 
Saját tıke alakulása (1995=100%, 1995-1999) 
A szállítóállomány alakulása (nap, 1995-1999) 
A vevıállomány alakulása (nap, 1995-1999) 
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Nettó CF alakulása (mFt, 1995-1999) 
Likviditási mutatók alakulása (I. és II., 1995-1999) 
Tárgyi eszközök hatékonysága (%, 1995=100%, 1995-1999) 
Átlagárak alakulása (1995=100%, 1995-1999) 

9.b. A szervezet teljesítményének további 
mutatói (bemutathatóak a szervezet 
hatékonyságát és eredményességét mérı 
mutatók, így az összteljesítményhez, a 
kulcsfontosságú folyamatokhoz, az 
információkhoz, a beszállítókhoz és 
anyagokhoz, az eszközökhöz, a 
technológiához kapcsolódó 
teljesítménymutatók). 

Piaci részesedés (%, 1995-1999) 
A durva és finomkerámia forgalmának megoszlása és alakulása (%, 1995=100%, 1995-1999) 
Rangsorban elfoglalt hely a 200 legjobb vállalat között (1995-1999) 
A termékfejlesztés átfutási ideje és a tervezés idıszükséglete (hét és mérnökóra, 1992, 1994, 1996, 
1998) 
Termékdokumentációk száma (%, 1995=100%, 1995-1999) 
Szervezeti hatékonyság (1995-1999) 
Termelékenység: egy fıre jutó termékek száma, és értéke (1995-1999) 
Értékteremtési képesség (1995-1999) 
Gyártási képességek kihasználtsága (%, 1995-1999) 
Beruházások megtérülési ideje (év, 1995-1999) 
Minıségköltségek (1996=100%, 1996-1999) 
A termékek méretpontossága és 6 szigma (%, 1996-1999) 
Hulladék szintje (1995=100%, 1995-1999) 
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10. Táblázat: Papyrus Hungária Zrt. (Nemzeti Minıségi Díj 2006 nyertes kis- közepes mérető termelı vagy szolgáltató kategóriában, 70 
fı, 100%-ban külföldi tulajdon) 

Fı tevékenység: papíripari termékek elıállítása és forgalmazása 

Alkritérium Az alkalmazott mutatók Megjegyzések 

6.a. A vevık véleménye, elégedettsége 
(ezek az adatok azt mutatják be, hogy 
milyen véleményt alakítottak ki a vevık 
a szervezetrıl, és mennyire elégedettek a 
teljesítményével) 
 

Megkérdezett vevık száma  
 
Válaszadási arány (2003-2006) 
régi vevık és potenciális vevık aránya 
 
Elégedettségi mutatót a nagyon elégedett és 
elégedett vevık összesített aránya adja 
(1999-2006) 
 
Az elégedett és nagyon elégedett vevık 
között a korábbi vevık aránya (2003-2006) 
 

Az elégedettség-felmérés szempontjai:  
� árak megítélése,  
� folyamatos fejlıdés készsége,  
� minıség,  
� választék,  
� környezetvédelem melletti 

elkötelezettség 
Ezt az egyes elégedettségi-dimenziók 
súlyának, fontosságának meghatározása is 
kiegészíti (2003-2006) 
Kulcselégedettségi területek: szervizszint 
(áru elérhetısége, készlet, választék) és 
jövıbeli vásárlási szándék 
A szervezet vevıi megítélésének idıbeli 
alakulása 
A szervezet általános megítélése a saját 
ügyfelek körében és megkérdezett 
vevıcsoportonként (2003-2006) 
A szervezet és a versenytársak megítélése 
saját vevık szerint, testvérvállalat grafikai 
vevıi és a potenciális grafikai vevık szerint 
(2003-2006) 
A szervezet teljesítménye a potenciális 
vevık és a testvérvállalat korábbi vevıi 
szerint (2006) 
Kulcs elégedettségi mutatók értékelésének 
idıbeli alakulása (év nincs megjelölve) 
Az elégedettség egyik legfontosabb területe 
a szervizszint, ennek megítélése a 
versenytárshoz képest (2003) 

1999 óta évente végeznek vevıi 
elégedettség méréseket. Ezek 
közül 2000, 2001 és 2002 saját 
kezdeményezéső volt 2003 óta 
központi elégedettségmérésben 
vesznek részt. A vevıi 
elégedettség mérés részleteirıl a 
pályázat nem tartalmaz 
információkat. 
A vevık szállító választási 
prioritásai: ígéretek betartása, 
szállítási pontosság, 
problémakezelés, ár, választék 



 193 

A vevık lojalitását a jövıbeni vásárlási 
szándékkal mérik: a válaszadók mennyivel 
tervezik növelni a vásárlásukat (év nincs 
megjelölve) 
Elıre jelzett vásárlási szándék 2006-ra 
vevıcsoportonként (%-os megoszlás) 
2006: a két szervezet összevonásának 
megítélésére vonatkozó kérdés (év, adat 
nincs) 

6.b. Belsı teljesítménymutatók (a vevıi 
elégedettség háttér összefüggéseinek 
megismerésére, megértésére és 
figyelemmel kísérésére, valamint a 
vevıknek a szervezetrıl és 
teljesítményérıl alkotott véleményével 
kapcsolatos eredmények elırejelzésére 
használ) 

A szervezet márkanevének ismertsége (elsıként említett; egyéb, spontán megnevezett; 
segítséggel említett, e lehetıségek %-os megoszlása, 2006) 
Papír-nagykereskedık megítélése a szervezet vevıinek körében (2005-2006), és a 
testvérvállalat vevıinek körében (2006) 
Vevık lojalitása (összes értékesítés alakulása, értékesített mennyiség alakulása) 
A szervezet részesedése a kulcsvevık beszerzésébıl (2006, 1.-4. hónap) 
Új vevık részesedése a szervezet értékesítéseibıl (2006, 1.-4. hónap) 
A vevı honnan értesült a csomagolóanyag üzletágról (%, potenciális vevı, testvérvállalat 
korábbi vevıje, grafikai partner, db, DM levél, levél, termékkatalógus, üzletkötı, egyik 
sem, nem tud róla) � új üzletág bevezetési képesség megítélése.  
Szervizszint alakulása (%, 2003-2006) 
A vevık raktárról való kiszolgálásának gyorsasága (2003-2006) 
Kiszállítások hibamentessége (reklamált rendelések /összes rendelés, 2003-2006) 
A vevıi panaszok rendeléshez és forgalomhoz viszonyított aránya (%, 2004-2006) 
A szervezet által kibocsátott termékkatalógusok, termékkatalógus használata (%) és a 
versenytársak termékkatalógusainak használata (2003-2006) 
Köszönılevelek száma 
Egyedi vevıi logisztikai feladatok megoldásának száma 
Elvesztett vevık (%) a vevıi állomány és a forgalom %-ában (2003)– vevıi fluktuáció 
mérése 
Fizetésképtelenné vált vevık aránya 
Csıdbe ment vevık aránya 
Letiltott vevık aránya 
Vevıi fluktuáció nyomon követése (2006, 1.-5. hónap) 
Szervezeti átalakulást követıen megszerzett és elvesztett vevık forgalmának alakulása 
(2004-2006) 
Vevık képzése (résztvevık száma, 2001, 2005, 2006) 

11 mutató, ebbıl egy sem 
pénzügyi mutató 
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7.a. A dolgozók véleménye, 
elégedettsége (ezek az adatok azt 
mutatják be, hogy a munkatársak 
milyen véleményt alakítottak ki a 
szervezetrıl és tevékenységérıl). 
 

A dolgozói elégedettség összesített indexe a 
szereti a feladatait és szeret a szervezetnél 
dolgozni kérdésekre adott válaszok átlaga 
Motivációs indexek összehasonlítása a 
Papyrus csoporton belül (%, 2005) 
 

Elégedettségmérés dimenziói (2003-2006, a 
mérés módszertana nem ismert):  
� vállalat általános megítélése,  
� vállalati kultúra megítélése 
� vállalati célokról való tájékoztatás 

megítélése,  
� munkakapcsolatok megítélése,  
� tények alapján való vezetés,  
� információáramlás (osztályon és 

szervezeten belül)  
� változások miatt bizonytalanság érzése,  
� munkaterhelés,  
� szervezeten belüli munkalehetıségek 

2001 óta strukturált dolgozói 
elégedettség vizsgálat 
2003-tól Papyrus csoport szintő 
elégedettségi és motivációs 
felmérést végeznek, 6 dimenzió 
mentén 47 kérdés segítségével 
vizsgálják az elkötelezettséget és 
elégedettséget.  
 

7.b. Belsı teljesítménymutatók (a 
munkatársi elégedettség alakulása 
mögött lévı összefüggések 
megismerésére, megértésére, és 
figyelemmel kísérésére, valamint a 
munkatársaknak a szervezetrıl és 
teljesítményrıl alkotott véleményével 
kapcsolatos eredmények elırejelzésére 
használja). 

Éves átlaglétszám változása (fı, 2001-2006) 
Teljesítményértékelésbe bevont munkatársak számának alakulása (%, 2001-2006) 
Egy értékesítési munkatársra jutó fedezet (2001-2006) 
Projektekben résztvevık számának alakulása (fı, 2001-2005) 
Képzési napok számának alakulása (nap/fı, 2000-2005) 
Betegállományban töltött napok számának alakulása (nap, 2001-2005) 
Fajlagos hiányzások (nap/fı/év, 2001-2005) 
Korösszetétel (fı, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, valamint nı, férfi és összesen, 2006) 
A menedzsment korösszetétele (30-40, 40-50, 50-60, fı, valamin nı és férfi, összesen, 
2006) 
Munkavállalók nemek szerinti alakulása (fı, 2001-2006, személyzet nı, személyzet férfi, 
menedzsment nı, menedzsment férfi) 
Képzettségi szint (2006, fı, egyetem, fıiskola, középiskola+szakképzı tanfolyam, 
középiskola, szakmunkás és alapfokú végzettség) 
Munkahelyi balesetek száma (elmúlt 11 évben nem volt) 
Elégedettségi kérdıívet kitöltık aránya  
Sztrájkok száma (nem volt) 
Igazolatlan hiányzások száma (nem volt) 

11 mutató, egy sem pénzügyi 
mutató 
 
Az emberközpontúság mutatói: 
magas alkalmazotti elégedettség, 
átlagosan 8-10 képzési nap/fı/év 
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8.a. A társadalom véleménye, 
elégedettsége (ezek az adatok azt 
mutatják be, hogy a társadalom 
hogyan vélekedik a szervezetrıl és 
tevékenységérıl). 
 
 

Strukturált felmérést nem végeznek.  
Egy megüresedett helyre az állásjelentkezık száma 
Szakmai kiadványokban való megjelenés 
Munka- és egészségvédelmi, valamint tőz-és munkavédelmi nem megfelelıségek alakulása, 
ezek során adott javaslatok, fejlesztése, intézkedések 

Kamarai tagságok száma, azokban 
elnöki pozíciók száma 
Gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésében való részvétel 
Szponzori tevékenység 
Alapítványok támogatása 

8.b. Belsı teljesítménymutatók (a 
társadalom szervezetrıl kialakított 
véleménye hátterének megismerésére, 
megértésére és figyelemmel kísérésére, 
valamint a társadalomnak a 
szervezetrıl és annak teljesítményérıl 
alkotott véleményének elırejelzésére 
használja) 

Hatósági büntetések száma, bírságok száma (nem volt) 
Újrahasznosított hulladékok mennyisége (t, 2004. I. n.é.-2006. I. n.é.) 
Szelektíven győjtött hulladékok mennyisége (papír és fólia, kg, 2004. I. félév – 2005. 2. 
félév) 
Károsanyag-kibocsátás mértéke elenyészı 
Kiszállított árura vetített károsanyag-kibocsátás mennyisége  
Nyári munkalehetıségek (elmúlt 5 évben 16 fı) 
Diplomamunka konzultációk (elmúlt 5 évben 7 fı) 
 

A jótékonysági tevékenységük 
papír ingyenes vagy 
kedvezményes biztosításában ölt 
testet.  

9.a. A szervezet kulcsfontosságú 
eredményei. 
 

Mőködı tıkére vetített megtérülés (ROCC, 2001-2006) 
EBIT alakulása (2001-2006) 
Cash flow alakulása, mőködı tıkére vetített cash flow alakulása (2001-2006) 
Forgótıke forgási sebessége 
Tıke forgási sebessége 
Mőködı tıke alakulása (mFt, 2002-2006) 
„térülj, fordulj” mutató idıbeni alakulása (fedezet % és a készletforgás szorzata, 2001-
2006) 
Az értékesítés volumenének alakulása (2002-2006) 
Piaci részesedés (%, 2001-2006) 
Termékcsoportonkénti piaci részesedés (%, 2001-2006) 
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9.b. A szervezet kulcsfontosságú mutatói 
(a szervezet mőködésével kapcsolatos 
mutatókat, folyamatai 
hatékonyságának megismerésére és 
figyelemmel kísérésére, valamint a 
kulcsfontosságú eredményeinek 
elırejelzésére és javítására használ a 
szervezet). 

Pénzügyi mutatók: árbevétel arányos nyereség (ROS, %, 2002-2006) 
Lejárt számlák okozta pénzkiesés (adat, év nincs) 
Kintlévıségek árbevételhez viszonyított aránya (%, év nincs) 
Készletek forgási sebessége (nap, 2002-2006) 
Fedezetmutató alakulása (adat, év nincs) 
A megrendelések számára vetített hibás/téves szállítások számának alakulása (%, 2002-
2006) 
Kiszállítás gyorsasága a megrendeléstıl a kiszállításig eltelt idı alapján (6.b.) 
A kiszállítás hatékonyságát a teherautók napi fuvarteljesítménye és az egységnyi szállított 
súlyra vetített költség jellemzi (tonna/gépjármő/nap, Bp., vidék, összes, 2000-2005) 
Egységnyi szállított súlyra vetített költség (Ft/t, 2000-2005) 
Egységnyi árura esı mőködési költség (adat nincs, 2000-2005) 
Új termékek részesedése az árbevételbıl (volumenben és értékben, %, csomagoló, grafikai, 
irodai termékek és összes) 
e-kereskedelem alakulása a teljes értékesítéshez (%, 2003-2005) 
beszállítói kapcsolatok hossza (szállítók száma, 2001-2005, bemutatják a 3 éve, 2 éve, 1 
éve szállítókat) 
beszállítói koncentráció (a beszállítók hány százaléka adja a beszállított érték nagy részét, 
2005-re havi bontásban) 
a beszállítók azzal értékelik a szervezet teljesítményét, hogy beszállítói forgalom függı 
éves visszatérítést adnak (adat, év nincs) 
 

A kulcsteljesítmény jellemzık 
egyharmada pénzügyi mutató, 14 
pénzügyi hatékonysági mutatót 
követnek nyomon 
Kulcs sikertényezık:  
Kiváló szolgáltatás 
Jó vevıkapcsolatok, partnerség 
Megfelelı termékválaszték és 
szállítók 
Képzett munkatársak 
Legjobb IT rendszer 
Internet business 
Versenyképes, költséghatékony 
logisztika és raktár 
Regionális, kelet-európai stratégia 
a nemzetközi cégekkel, vevıkkel 
szemben 
Mőködési kiválóság. 
A stratégiai szintő kulcs 
teljesítményjellemzık: 
Tıkearányos jövedelmezıség (%) 
Készletforgás és jövedelem (%) 
Forgótıke forgása (%) 
Teljes mőködési hatékonyság (%) 
Vevıi elégedettség (%) 
Piaci részesedés (%) 
Munkatársak motiváltsága (%) 
Cash flow/mőködı tıke 
Lejárt vevıi kinnlevıség, nap 
Ezt kiegészítik a hazai piacon 
elért eredménnyel volumenben és 
értékben, és a leányvállalatok 
közötti rangsorral. 
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A 8.-10. Táblázatok vállalati példái alapján is látható, hogy a vállalatok a vevıi tıkét 

illetıen a 6.a., 6.b., valamint 9.b. alkritériumok esetében élnek a mérıszámok 

bemutatásának lehetıségével. A vállalatok szinte kivétel nélkül mérik az elégedett és 

nagyon elégedett vevık arányát, összesített vevıi elégedettségi indexet állítanak elı, mérik 

a vevıi kapcsolatok hosszát, az ismételt vásárlások arányát, és az utóbbi két mutató 

segítségével a vevık lojalitását. A strukturális tıkét érintı mutatószámok, azokon belül is 

döntıen a folyamatokhoz, a szervezeti tıkéhez, valamint az innovativitásához, szellemi 

tulajdonokhoz kapcsolódó, a strukturális tıke menedzselésének eredményességét mérı 

mutatószámok láttatásának lehetıségével a leggyakrabban a 6.b., 7.b., 8.b., és 9.b. 

alkritériumokban élnek. A humán tıke bemutatásának, és a humán tıke megtartását és 

növekedését alátámasztó mérıszámok igazi terepe a 7. kritérium, ahol a munkatársak 

tudását, képességét és készségeit illetıen mérik az egy fıre jutó képzési napok számát, a 

különbözı képzésekben résztvevık számát, a képzettségi szintet, a menedzsment 

korösszetételét, a munkavállalók nemek szerinti megoszlását, az átlagos hiányzást stb.  

Mind a vevıi elégedettség-, mind a munkatársi elégedettségmérés során a vállalatok a 

mérési szempontok és elért eredményeik bemutatása mellett kitérnek az egyes 

elégedettségmérési szempontok vevık, illetve munkatársak szempontjából mért 

fontosságának bemutatására is. Így a magas elégedettséget és nagy fontosságot mutató 

szempontok humán, illetve vevıi tıkét növelı tényezık, csak a jellemzıen „b” 

alkritériumokban bemutatott mutatószámokkal ellentétben sorrendi skálán mérhetı 

ismérvekkel állunk szemben.  

A vizsgált vállalatok, és ebbıl a mintából kiragadott, a 8.-10. Táblázatokban látható 

vállalati példák alapján a H5, H6 és H7 hipotézisek teljesülése alátámasztható, vagyis a 

vállalatok használnak nem pénzügyi mutatószámokat, élnek ezek bemutatási lehetıségével 

az önértékelés során, a vállalatok – vállalati mérettıl függetlenül – használnak a szervezeti 

kiválóság jellemzésére alkalmas nem pénzügyi mutatószámokat. E nem pénzügyi 

mutatószámok nagy része kapcsolható valamely intellektuális tıkeelem mérésének, 

számszerősítésének törekvéséhez, amelyet az ezután következı vállalati példák is 

alátámasztanak. Végül, a kulcsfontosságú eredmények között megjelenı pénzügyi és nem 

pénzügyi mutatószámok a stratégiai célok teljesülésének nyomon követését szolgálják, 

vagyis a kulcsfontosságú folyamatokhoz kapcsolódó mérıszámok között vannak 

intellektuális tıke mérését szolgáló mutatószámok is, így a stratégiai célok teljesülésének 

vizsgálata részben e nem pénzügyi mutatószámok figyelembevételével is történik.  
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A következı táblázatok (11. Táblázat, 12. Táblázat, és 13. Táblázat) a legismertebb 

intellektuális tıkeelem klasszifikációkat (Sveiby, 1997; Edvinsson és Malone, 1997), 

valamint Allee (2000) modelljét alapul véve kívánják bemutatni néhány Nemzeti Minıségi 

Díjas magyar kis- és középvállalkozás példáján keresztül az egyes intellektuális tıkeelem 

kategóriákat és a szervezetek önértékelés során alkalmazott azon nem pénzügyi 

mutatószámait, amelyek valamely intellektuális tıkeelem méréséhez köthetıek. Az általam 

végzett kutatásból három példát bemutatva kívánom alátámasztani azt a feltevésemet, hogy 

e klasszikusok által javasolt intellektuális tıkeelemeket mérı mutatószámok jelen vannak 

az EFQM alapú önértékelésekben. Az EFQM alapú önértékelési modell szerkezetében és 

orientációjában leginkább Allee (2000) modelljéhez áll a legközelebb (lásd Az 

intellektuális tıke fogalma, tartalmi elemei címő fejezet), mert kiegészítette az 

intellektuális tıke mérésének dimenzióit a szervezet környezet- és egészségvédelem, 

valamint társadalmi felelısségvállalás terén elért eredményeinek mérésére és bemutatására. 

Fontosnak találom kiemelni, hogy Bacsur és Boda (2006) Személyügyi kontrolling címő 

munkájában a személyügyi tevékenységekhez kapcsolódóan több olyan mutatószámot90 

javasol, amelyek beilleszthetıek Allee (2000) modelljébe, és kiegészíthetik a javasolt 

mutatószámokat a humán kompetencia és a szervezeti identitás dimenziókban. Látni 

fogjuk az elkövetkezı példákban, hogy az ajánlott mutatószámok között több mutató 

mérésével is foglalkoznak a vállalatok, és több évre visszamenı, pozitív trendeket 

mutatnak be.  

A kiragadott vállalati esetpéldákon az EFQM modellben alkalmazott belsı 

teljesítménymutatók (6.b., 7.b., 8.b.) és a kulcsfontosságú eredmények és mutatók között 

megtaláljuk a növekedés/megújulás, a hatékonyság és eredményesség, valamint a stabilitás 

mérıszámait is. Ráadásul az EFQM modell az egyes intellektuális tıkeelemek közötti 

szinergikus hatások feltérképezését is lehetıvé teszi (lásd 5. Táblázat az alkritériumok és 

intellektuális tıkeelemek kapcsolatáról), és így nyomon követhetı a humán tıke 

strukturális tıkévé való alakítása, valamint a humán tıkében rejlı lehetıségek kiaknázása a 

strukturális tıke és azon keresztül a kapcsolati tıke növelése érdekében. Az EFQM modell 

                                                 

90 Néhány példa: külsı toborzási arány, hirdetés nélkül megszerezhetı munkaerı aránya, elfogadási arány, 
átlagos betanítási és beillesztési idı (a kiválasztási folyamatot illetıen); a több, mint 10 éve ugyanabban a 
munkakörben dolgozók aránya, tehetséges fiatalok aránya, tervezett utánpótlásban szereplık aránya, 
kulcsmunkatársak aránya, egy fıre jutó képzési idı, egy képzési órára jutó képzési költség (a fejlesztés és 
tanácsadás folyamatának mérésére); az egy fıre esı munkaegészségügyi és munkavédelmi költség (az 
ösztönzés és megtartás folyamatának mérésére); kilépési arány, önkéntes felmondás aránya, belcsı 
átcsoportosításban résztvevık aránya (az áthelyezés-kilépés folyamatának mérésére) (Bacsur és Boda, 2006). 
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eredmény kategóriáját és az ott megjelent mutatókat megvizsgálva számos párhuzamot 

találunk a Sveiby (1997), Edvinsson és Malone (1997), valamint Allee (2000) által javasolt 

mutatószámrendszerrel. A kiragadott vállalati esetpéldákon keresztül az is nyomon 

követhetı, hogy a különbözı intellektuális tıkekategóriák mérésére használt különbözı 

típusú mutatószámokat a szervezet mely alkritérium tárgyalása kapcsán mutatta be, így a 

stratégia szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt mutatószámok is megtalálhatók e 

táblázatokban. Ugyanakkor a táblázatokban bemutatott mutatószámok esetében azt is 

jelezni kívántam, hogy hány éves pozitív trendeket mutat be a vállalat, és arról sem szabad 

megfeledkezni, hogy az elégedettségmérések esetében bemutatott szempontok mellé 

benchmark adatokkal is szolgáltak a vállalatok.  

 

A 11. Táblázat a Sanatmetal Kft. (NMD 2002 nyertes kismérető termelı kategóriában) 

önértékelése, vagyis szervezeti kiválóság mérése során alkalmazott mutatószámok és Allee 

(2000) modelljének integrálását kíséreltem meg. Allee (2000) modelljérıl a  II.2 fejezetben 

már tettem említést. Modelljének alapul vételét az indokolta, hogy felhívta a figyelmet 

arra, hogy az intellektuális tıke mérésére létrejött, és nagy visszhangot kapott 

teljesítménymérési keretrendszerek a vállalatra még mindig úgy tekintenek, hogy 

elkülönítik azt, hogy mi van belül, és mi van kívül. Allee (2000) megközelítése szerint az 

intellektuális tıkekategóriák és mérési keretrendszerek is e hagyományos megközelítést 

veszik alapul, ez alól egyedüli kivételt a szervezet közvetlen partnerekkel, így 

beszállítókkal és vevıkkel fenntartott kapcsolatai jelentik. E hagyományos felfogástól 

elıször Sveiby modellje tért el, hiszen mérési keretrendszerében jelzi, hogy a külsı 

kapcsolatok nem csak az üzleti partnereket, hanem a tágabb közösséget és társadalmat is 

magukban foglalják, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalatok által e kategóriában 

alkalmazott mutatószámok szinte kivétel nélkül a vevıkkel kapcsolatosak (Allee, 2000).  

Allee (2000) modelljében éppen arra tesz javaslatot, hogy új kategóriákkal bıvítse a 

nézıpontot, és a vevıkkel, beszállítókkal és stratégiai szövetségesekkel való kapcsolat 

kifejezetten az üzleti kapcsolatok nézıpontban jelenik meg, ezt egészíti ki a vállalatok 

társadalmi felelısségvállalásának nézıpontjával, amely a helyi, a regionális és globális 

társadalom és közösség részeként tekint a szervezetre, és a társadalommal való 

együttmőködés minıségét és értékét kívánja megragadni. A környezet- és 

egészségvédelem alatt azt kell a szervezetnek bemutatnia, hogy hogyan számszerősíti a 

felhasznált erıforrások költségét, milyen mértékben használ megújuló erıforrásokat, és 
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hogyan járul hozzá környezete állapotának megırzéséhez, illetve javításához. Ez utóbbi két 

szempont az EFQM modell 8. Társadalmi megítélés eredményei kritériumban meg is 

jelenik az önértékelés során, és Allee (2000) modelljén kívül nincs olyan intellektuális tıke 

mérési keretrendszer, amely e szempontok megjelenítésére lehetıséget adna, ugyanakkor 

az ezekkel kapcsolatos tevékenységek a szervezeti kiválóság részét képezik, és valódi 

rendszerben való gondolkodást tesznek lehetıvé. 

Sveiby (1997) modelljével összevetve érdemes még néhány szót ejteni a szervezeti 

identitás kategóriáról, amely arról szól, hogy a jövıkép, a célok, az erkölcsi alapok, és a 

vezetés értéke hogyan hozzájárulnak a gazdasági sikerekhez az üzleti és munkatársakkal 

fenntartott kapcsolatokon keresztül. Allee (2000) így Sveiby (1997) modelljét három 

kategóriával bıvítette ki, és minden egyes kategóriához növekedési, az értékteremtés 

hatékonyságát leíró, hasznosítási, stabilitási és megújulási mutatószámok definiálását és 

implementálását javasolja, és minden kategóriában javaslatot is tesz e mutatószámokra. E 

javaslatait felhasználva helyeztem el a Sanatmetal Kft. által az önértékelés során 

bemutatott mutatószámokat, és amely dimenziókban a bemutatott mutatószámok egyikét 

sem tudtam párhuzamba állítani, ott vastagon szedett módon jelzem a javaslatokat a 

kialakítandó mérıszámokra vonatkozóan.  

A szervezeti identitással kapcsolatos növekedési, hatékonysági, eredményességi, 

hasznosítási, stabilitási és megújulási mutatószámok az önértékelési gyakorlat munkatársi 

elégedettségmérésének szempontjain keresztül ragadhatók meg. A munkatársi 

elégedettségmérés szempontjai árulkodnak a szervezeti identitás értékteremtéshez való 

hozzájárulásáról az alapján, hogy a szervezet munkatársai hogyan ítélik meg a 

felhatalmazást, a döntésekbe való bevonás mértékét, a vezetés tevékenységét, ismerik-e a 

célokat és a stratégiát, és azokról hogyan vélekednek. A munkatársi elégedettségmérés 

szempontjai információt szolgáltatnak a szervezet humán tıkét megtartó képességérıl, 

mégpedig pl. a fizetésrıl, a munkakörnyezetrıl, vagy a teljesítményértékelés rendszerérıl 

alkotott vélemények alapján. Ehhez hasonlóan a szervezeti értékek megítélése is e 

kategóriához sorolható. E szempontok mérése 5, illetve 10 fokozatú skálákon történik a 

vizsgálatba bevont vállalatok nagy többségénél, így az Allee (2000) nevéhez főzıdı 

modellben az arányskálán mért mutatók mellett sorrendi skálán mért ismérvek is 

információt szolgáltatnak az egyes intellektuális tıkeelemek alakulásáról. Az így 

bemutatásra kerülı vállalati esetpélda (lásd 11. Táblázat) mintaként szolgál arra, hogy a 

pénzügyi mutatókat kiegészítı növekedést, megújulást, hatékonyságot, eredményességet, 
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hasznosítást és stabilitást leíró nem pénzügyi mutatószámok egy része sorrendi skálán 

mérhetı, ami méréselméletileg azt jelenti, hogy a legfontosabb mutatószámok szintjére kell 

leszállni az intellektuális tıke mérésekor, így e probléma kezelésénél elıtérbe kerülnek a 

komplex, rangsor skálájú összemérési módszerek.  

Az Allee (2000) modelljében megjelenı maradék három dimenzió megfelel Sveiby 

(1997) értelmezésének, vagyis az üzleti kapcsolatok a külsı szerkezetnek, a humán 

kompetencia a szakértık kompetenciájának, és az utolsó, eddig nem említett nézıpont, a 

belsı struktúra is egyezést mutat.  

A 12. Táblázatban a Knorr-Bremse Vasúti Jármő Rendszerek Hungária Kft. 

mutatószámait kíséreltem meg integrálni a Sveiby (1997) nevéhez főzıdı Immateriális 

Vagyonfigyelı modellbe. Sveiby (2001) az intellektuális vagyonelemek mérésére három 

mérési mutatócsoportot definiál aszerint, hogy növekedést és megújulást, a hatékonyságot 

vagy a stabilitást mérik. Egy fontos különbséget érdemes megemlíteni, ugyanis a humán 

tıke kategóriájába Sveiby csak az általa szakértıknek nevezett munkatársakat érti, míg az 

adminisztrációs személyzetet a belsı struktúra részeként tekinti (p. 231-232.). A külsı 

szerkezet alatt pedig nem csak a külsı érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatokat érti, 

hanem ide sorolja pl. a márkanevet vagy az arculatot is. A személyzet kompetenciája a 

külsı és belsı struktúra forrása, vagyis a humán tıke strukturális, a strukturális tıke pedig 

kapcsolati tıkévé alakul. A 12. Táblázatban bemutatott vállalati példa kiragadását az 

indokolta, hogy a Knorr-Bremse Kft. munkatársak szegmentációjáról alkotott felfogása állt 

legközelebb Sveiby (1997) szakértıkre és adminisztrációs személyzetre való bontásával. 

Ez a kiválasztott példa jól mutatja, hogy a szervezetek mérnek az Immateriális 

Vagyonfigyelı modelljének megfelelı növekedési/megújulási, hatékonysági, 

eredményességi és stabilitási mutatószámokat, és az önértékelés során alkalmazzák azokat 

a szervezeti kiválóság alátámasztására. A táblázatban azt is jelölni kívántam, hogy a 

Sveiby modelljének megfeleltetett mutatószámok mely alkritériumban kerültek felszínre az 

önértékelés során, és hány éves pozitív trendet mutat be a vállalat.   

A 13. Táblázat az Edvinsson és Malone (1997) nevéhez főzıdı Skandia nevével fémjelzett 

intellektuális tıkekategóriákat veszi alapul, és a Kapitány és Társai Kft. (NMD 1998 

nyertes kismérető termelı kategóriában) vállalat példáján mutatom be, hogy a szervezet 

által alkalmazott mutatószámok mely intellektuális tıkekategóriához sorolhatóak a 

szerzıpáros munkáját, és intellektuális tıke kategorizálását alapul véve.  
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11. Táblázat: Allee (2000) modelljének való megfelelés vizsgálata a Sanatmetal Kft. (Nemzeti Minıségi Díj 2002 nyertes kismérető 
termelı kategóriában (100 fı) 

 
Üzleti kapcsolatok Társadalmi 

felelısségvállalás 
Humán 

kompetencia 
Belsı struktúra Szervezeti identitás Környezet- és 

egészségvédelem 
Növekedés 6.a.: Vevıi 

elégedettség 
alakulása (5-ös skála 
átlaga, 1999-2002) 
6.b.: Új vevık 
számának alakulása 
(db, 1999-2001) 
6.b.: Fejlesztési 
projektek száma (db, 
1999-2001) � 
imázsjavító ügyfelek 
6.b.: Termékek 
minıségének vevıi 
megítélése (1-5, 
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6.b.: Szakmai 
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termékek bemutatása 
(db) 
���� növekedés vevıi 
bázisa 
���� innovációs 
csatornák 
���� foglalkoztatottság 

7.a.: A dolgozói 
elégedettség 
alakulása (%, 1996-
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7.b.: Dolgozói 
észrevételek száma, 
végrehajtott 
intézkedések, 
ötletdíjak száma (db, 
1999-2001) � 
növekedési projektek 
 
���� felsıfokú 
végzettségőek 
aránya 
���� utánpótlás 
���� szakértık aránya 

6.b.: Gyártott 
termékek értékének 
alakulása (eFt, 2001-
re, havi bontásban) 
és a selejtes 
termékek értékének 
alakulása (eFt, 2001-
re havi bontásban) 
���� vevıi, beszállítói 
tájékoztatás 
gyorsasága 
 

7.a.: A szervezet 
jövıjének, céljainak 
munkatársi megítélése 
(%, 1996-2002) 
���� utánpótlás tervezés 
���� vezetıképzés 
 

8. Hulladékképzıdés 
alakulása: fajlagos 
forgácsmennyiség 
(kg/eFt, 1999-2001), 
fajlagos 
iszapmennyiség 
(kg/eFt, 1999-2001) 
���� hulladékok 
aránya 
���� hatóság által 
azonosított 
problémák 
���� megújuló 
erıforrások 
alkalmazása 

Értékteremtés 
hatékonysága 

���� vevıi kapcsolatok 
és szerzıdések 
aránya,  
���� eladási pontok 
száma,  
���� egy vevıre jutó 
eladások,  
���� vevıi 
megrendelések 
aránya 

6.b.: A szervezetrıl 
szóló híradások száma 
(nyomtatott sajtó, 
szakmai folyóirat, 
szakmai könyv, 
belföldi tudományos 
elıadás, nemzetközi 
tudományos elıadás, 
belföldi workshop, 
nemzetközi workshop, 
tv híradás, külön-
külön db, 1999-2002) 
6.b.: Nyomtatott sajtó 
és lokális tv híradások 
(db, 1999-2002) 
� pozitív 

7.b.: Munkavédelmi 
és egészségügyi 
költségek (eFt, 1997-
2002) 
7.b.: Jóléti és 
szociális költségek 
alakulása (eFt, 1997-
2002) 
� árbevétel %-ában 
kifejezve jobb lenne 
 
���� egy szakértıre 
jutó hozzáadott 
érték 
���� fejlesztési ötletek, 
javaslatok 

9.b.: Új termék 
bevezetésének ideje 
(hónap, 2000-2001 
kiemelt idıszakokra) 
���� termékek és 
szolgáltatások 
fejlesztési költségei 
���� ciklusidık 
���� támogató 
személyzet 
részaránya 
 

7.a.: A döntési 
folyamatokban való 
részvétel (felelısség és 
döntés) munkatársi 
megítélése (%, 1996-
2002) 
����döntéshozatal 
gyorsasága 
���� márkaismertség 
���� munkára 
jelentkezık 

8. Könnyő balesetek 
száma (db, 1997-
2001) 
8. Súlyos balesetek 
száma és halálos 
balesetek száma (nem 
történt) 
���� mennyire 
kívánatos a 
szervezetnél dolgozni 
���� zöldmárka tudat 
���� erıforrások 
elérhetısége 
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márkatudat erısítése 
���� piaci penetráció 

megtérülési mutatói 

Hasznosítás, 
kihasználtság 

6.b.: Vevık számának 
alakulása (db, 2000-
2002) 
6.b.: Visszatérı 
vevık arányának 
alakulása (%, 2000-
2002) 
6.b.: 
Reklamációkezelés 
megítélése (1-5, 
1999-2002) 
 

���� helyi közösség 
foglalkoztatása 
���� a közösség 
bevonása 

7.b.: 
Távolmaradások: 
betegszabadságok, 
táppénzek alakulása 
(nap, 1997-2003) 
8. Könnyő balesetek 
száma (db, 1997-
2001) 
8. Súlyos balesetek 
száma és halálos 
balesetek száma (nem 
történt) 
9.b.: Egy fıre jutó 
számlázás alakulása 
(eFt/fı, 1997-2001) 
� legjobb 
gyakorlatok 
terjesztése 
���� kompetencia 
hasznosításának 
mértéke 

9.b.: Termék 
reklamáció alakulása 
(eladott darabra 
vetítve, ppm, és 
eladva db/hó, 1998-
2001) 
9.b.: Terv/tény 
gyártás összevetése 
(mFt, 2001 
hónapokra) 
9.b.: Szállítási idı 
alakulása – szállítási 
rugalmasság 
mérésére (2001-re 
kumuláltan, hetekre) 
 

7.a.: A munka és család 
összhangjának, a 
munkakörnyezetnek, a 
munkának és a 
teljesítményértékelésnek 
a munkatársi megítélése 
(%, 1996-2002) 
���� értékes 
munkatársak 
megtartása 
���� értéknek való 
megfelelés mértéke 

8. Fajlagos 
energiafelhasználás 
(MW/eFt, m3/eFt 
(gáz, víz), 1999-2001) 
���� erıforrások 
hatékonysága 
���� alkalmazott 
környezetvédelmi 
gyakorlatok 

Stabilitás 6.a.: Ismételt és tartós 
vásárlási szándékok 
alakulása – vásárlói 
hőség mérıszáma 
(alkalmi vevık 
aránya, több éves 
szállítási szerzıdéső 
vevık aránya, év 
nincs megjelölve.) 
���� a vevıi 
kapcsolatok 
gyakorisága,  
���� az értékesítések 
megoszlása 
 

6.b.: Belföldi és 
nemzetközi 
tudományos elıadások 
számának alakulása 
(db, 1999-2002) 
� értékek és 
normák közvetítése 
8. Oktatási, képzési 
intézményekkel való 
kapcsolatok száma 
Diplomamunkát író 
hallgatók száma 
évente, Szakmai 
szervezeteken belüli 
tagságok 

7.b.: Be- és kilépık 
alakulása (fı, 1997-
2001) � 
szegmentáltan a 
támogató 
személyzetre és a 
szakértıkre 
9.b.: Dolgozói 
létszám alakulása 
(db, 1997-2001) 
���� újoncok aránya 
���� az életkor 
szórása  
���� a szakértık 
cserélıdése 

���� szellemi tulajdon 
növekedése 
���� adminisztrációs 
személyzet aránya 
 

7.a.: Az értékek, a 
vezetés, a közvetlen 
felettes munkatársi 
megítélése (%, 1996-
2002) 
���� értékek és 
magatartás 
következetessége 
���� munkatársi 
tudatosság 

���� értékeknek való 
megfelelés szintje 
���� a környezet 
minısége 
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Megújulás 6.b.: Partneri 
kapcsolatok 
tartóssága (országok 
szerint számba veszi 
a cégeket), és 2000-
2002 idıszakra 
számba veszik a 
partnereket 
���� az eladások 
(vevık) demográfiai 
változása,  
���� nagy és kis vevık 
aránya 
 

6.b.: Felsıfokú 
képzési könyvekben a 
termékek, operációs 
megoldások 
bemutatása (db) 
���� imázsjavító 
projektek 

���� nık aránya 
���� szervezeti 
diverzitás 
���� képzésre fordított 
idı 
 

6.b.: Reklamációk 
számának alakulása 
(db, 1998-2001) 
6.b.: Jelentésköteles 
reklamációk 
alakulása (db, 1998-
2001) 
6.b.: Érvényes 
reklamációk 
alakulása (db, 1998-
2001) 
���� imázsjavító 
projektek 
���� változások 
gyorsasága 

7.a.: A felelısség és 
döntés munkatársi 
megítélése (%, 1996-
2002) 
���� értékek 
felülvizsgálata 
���� munkatársak 
bevonása 

���� megújítható 
erıforrások 
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12. Táblázat: Knorr-Bremse Vasúti Jármő Rendszerek Hungária Kft. (Nemzeti Minıségi Díj 2005 nyertes közepes mérető termelı 
kategóriában) által alkalmazott mutatószámok és Sveiby (1997) modellje 

Knorr-Bremse Vasúti 
Jármő Rendszerek 
Hungária Kft. 
NMD 2005 
Közepes mérető 
szolgáltató 

Külsı szerkezet Belsı szerkezet Kompetencia 

Növekedés/megújulás 

6.a.: A szállítási minıség (ppm, 2002-
2004) 
6.a.: MÁV által átvett termékek 
darabszáma a DB megbízásából (2002-
2004) 
6.a.: REX auditok eredményei (%, 2002-
2004) 
6.a.: Elsı termékek átvételének 
gyakorisága, és a sikeresek aránya (db, 
2002-2004) 
� egy vevıre jutó jövedelmezıség 

6.b.: Önértékelések eredményei (pontszám, 
2002-2004) 
6.b.: KPS auditok eredményei (%, 2003-2005) 
6.b.: Reklamációk csökkenése hibakódok 
szerint (2002-2004, 5 hibakód) 
7.a.: Benyújtott, különbözı, megvalósítható, 
megvalósított fejlesztési javaslatok száma 
(2002 és 2004) 
7.a.: Megvalósítás alatt lévı fejlesztési 
javaslatok száma (2002 és 2004) 
7.b.: Innovációs javaslatok száma (az 
innovációs szabályzatnak megfelelıen) (db, 
2002-2005) 
7.b.: Innovációk értéke (millió Ft, 2002-2005) 
 

7.b.: Törzsgárda tagok száma a 
munkatársak között (legalább 5 éve a 
szervezetnél dolgozók, száma és %, 
2001-2004) 
7.b.: Oktatási ráta (1 fıre jutó oktatási 
órák száma, 2002-2004) � szakértıre 
jutó képzési napok száma 
7.b: Képzésben résztvevık száma (fı, 
2000-2004)  
7.b.: Másoddiplomás képzésben 
résztvevı munkatársak 
(munkakörbıvítés, karriertervek, fı, 
2000-2004) 
7.b.: Külsı képzésben résztvevık 
száma (munkakörbıvítés célja) (fı, 
2002-2004) 
7.b.: Többirányú szakmai végzettséggel 
rendelkezık száma (2-vel és 3-mal 
rendelkezık, fı, 2002-2004) 
� iskolázottság foka, iskolázottság 
átlagos idıtartama 
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Hatékonyság / 
eredményesség 

6.a.: Összetett minıségi, technológiai és 
fejlesztési, logisztikai és szállítási 
pontosság mutató alakulása (1-6 skála 
átlaga, 2002-2004) ���� vevıi 
elégedettség, elégedett ügyfelek indexe 
6.a.: Minıségi mutatók a vevık szerint 
(3 kompetenciaközpont, 1-6 skála átlaga, 
2002-2004) 
6.b.: Piaci részesedés alakulása (%, 
2002-2004) 
6.b.: A szervezet részesedése a teljes 
konszernen belül (%, 2002-2004) 
���� egy vevıre jutó értékesítés 

7.a.: Elégedettséget növelı fejlesztési 
javaslatok megvalósulási aránya (2002 és 
2004) 
7.a. Dolgozói elégedettség (5-ös skála, 2002, 
2004, 2005) ���� szegmentáltan a támogató 
személyzet elégedettsége 
7.b.: Egy fıre jutó árbevétel (eFt/fı, 2002-
2004) � támogató személyzetre 
szegmentáltan 
 

7.a. Dolgozói elégedettség (5-ös skála, 
2002, 2004, 2005) ���� szegmentáltan a 
szakértık elégedettsége 
7.b.: Egy fıre jutó árbevétel (eFt/fı, 
2002-2004) � egy szakértıre jutó 
hozzáadott érték 
 

Stabilitás 

6.a.: Vevık kompetenciaközpontok 
���� ismételt megrendelések gyakorisága 
és  
���� elkötelezett ügyfelek aránya az 
elégedettség felmérés alapján 
megállapítható 

7.b.: Innovációs javaslattevık száma (fı, 
2002-2005) � támogató személyzetre 
szegmentáltan 
7.b.: Dolgozói létszám változása (szellemi, 
direkt és indirekt, fı, 2000-2004) � 
támogató személyzet cserélıdése 
7.b.: Teljesítményszázalék (munkacsoportok 
teljesítményének változása, %, 2002-2004) 
7.b.: Korai felmondási ráta (az adott 
idıszakban munkaviszonyt létesítık számához 
viszonyítja a munkaviszony elsı hat hónapján 
belül kilépı munkavállalók számát, %, 2002-
2005) 
7.b.: Állományban lévı ipari tanulók és 
egyetemisták aránya (%, 2002-2004) 
� újoncok aránya 
7.b. Belsı utánpótlás tartalékok feltárására 
Assessment Center résztvevıinek száma (fı, 
2001-2005) 
� utánpótlás tervezése 

7.b.: Dolgozói létszám változása 
(szellemi, direkt és indirekt, fı, 2000-
2004) � szakértık cserélıdése 
7.b.: Fluktuáció (munkavállaló által 
kezdeményezett munkaviszony 
megszőnések a létszám arányában, %, 
2002-2005) � szakértık cserélıdése 
7.b.: Innovációs javaslattevık száma 
(fı, 2002-2005) � szakértıkre 
szegmentáltan 
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13. Táblázat: Kapitány és Társai Kft. (Nemzeti Minıségi Díj 1998 nyertes kismérető termelı kategóriában döntıs (35 fı, 42%-ban 
külföldi tulajdon, 58%-ban belföldi tulajdon) által alkalmazott mutatószámok és Edvinsson és Malone (1997) nyomán a Skandia 
intellektuális tıke kategóriáinak való megfeleltetés: 

Intellektuális tık összetevıi a 
Skandia modelljének megfelelıen 
(Edvinsson, 1997) 

A tıkekategória további elemei illetve a kapcsolódó mutatószámok 

Humán tıke 7.a.: A munkatársak elégedettsége (%, 1996, 1997) 
7.a.: A vezetés megítélése (5-ös skála) 
7.a.: A munkatársak által észlelt változások bemutatása 10 vállalati jellemzı alapján (-3 és +3 közötti változásokat bemutatva) 
7.a.: Az elégedettség mérés szempontjainak fontossága a munkatársak szemszögébıl 
7.b.: Hiányzások alakulása (nincsenek) 
7.b.: Az alkalmazotti létszám szervezetnél eltöltött átlagos ideje, több mint 5 éve, 25 éve, 30 éve ott dolgozók száma  
7.b.: A továbbképzésen résztvevık száma (fı, 1996-1997) és az emiatt kiesı munkanapok száma (összesen) 
7.b.: Külföldi képzésen résztvevık száma, és ez mennyi munkanapot igényelt (fı, 1996-97) 
7.b.: A szervezet létszámának növekedése (a kezdeti 1 fıs vállalkozásból 35 fıs vállalkozássá nıtte ki magát) 
9.a.: 1 fıre jutó értékesítés alakulása (eFt/fı, 1995, 1996, 1997) 

Strukturális tıke 
A strukturális tıke vevıi és 
szervezeti tıkére bomlik.  
 

1. Vevıi 
tıke 

6.a.: Vásárlói hőség mérése három mutató segítségével:  
� azon vevık arányával, akik már ajánlották a szervezetet másoknak  
� a több, mint 2 éve vásárló vevık aránya 
� a vevık mekkora része vásárolna ismét 

A vevık szállító választási motivációinak alakulása 
6.a.: A vevıi elégedettség alakulása (%, 1997, 1998) 
6.b.: Értékesítés növekedése: árbevétel alakulásának bemutatása (eFt, 1992-1997) 
6.b.: Évente átlagosan érkezı átlagos panaszok száma (10 db) 
6.b.: Az ügyfélszolgálati tevékenység az árbevétel %-ában 
6.b.: Az ajánlások alapján érkezett vevık és a visszatérı megrendelık által vásárolt becsült érték bemutatása (eFt, 1994-
1997) 
6.b.: A vevıi kapcsolatok hossza 
6.b.: A visszatérı vevık aránya 15% 
9.b.: Piaci részesedés (%) 
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2. Szervezeti tıke 

1. Folyamattıke 6.b.: Megrendeléstıl a piacra kerülésig számított idı 
6.b.: A termékek életciklusa, és a felújítások között eltelt átlagos idı 
7.b.: Balesetek alakulása (db, 1994-1998) 
7.b.: A telefon fıvonalak száma (db, 1992-1997) 
7.b.: Számítógépek száma (db, 1992-1997) 
9.a.: Beruházások nagysága az árbevétel arányában %-ban (beruházás/árbevétel, 1994-1997) 
9.b.: Bemutatótermek alakulása (db, 1990-1997) 
9.b.: Szállítási határidı alakulása, csökkenése (nap, 1995-1998) 
9.b.: Viszonteladók számának alakulása (db, 1994-1998) 
9.b. Területi képviselık számának alakulása (db, 1994-1998) 

 A szervezeti 
tıke 
folyamat- és 
innovációs 
tıkére 
bontható. 

2. Innovációs tıke 
1. Szellemi 
tulajdon  

  Az innovációs tıke 
szellemi tulajdonból 
és szellemi 
vagyonelemekbıl 
áll.  

2. Szellemi 
vagyonelemek 

7.b. Dolgozói ötletek száma (db, 1997) 
7.b.: Napellenzı típusok választéka (db, 1984, 1987, 1989, 1991, 1993-
1997) 
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A  V.4 alfejezetben tett megállapítások, a H4 hipotézis elfogadása, valamint az 5.-12. 

Táblázatok alapján tett következtetések a H5, H6, H7 és H8 hipotézisek teljesülését 

támasztják alá. Mindezek alapján fogalmazom meg a következı téziseimet.  

Az EFQM modell alapú önértékelés során a szervezetek élnek a Sveiby (1997), 

Edvinsson és Malone (1997), illetve Allee (2000) intellektuális tıke mérési modelljeinek 

megfelelı (többek között növekedési, megújulási, hatékonysági, eredménességi, 

hasznosítási és stabilitási) mutatószámok megjelenítésének lehetıségével, így az 

intellektuális tıkeelemek mérésének képessége a szervezeti kiválóság részét képezi. 

 

3. Tézis: 

Az EFQM modell kritériumrendszere az egyes intellektuális tıkeelemek közötti 

szinergikus hatásokat is láthatóvá teszi, így a rendszeres önértékelések során azok az 

intellektuális tıkeelemek kerülhetnek elıtérbe, amelyek az érvényes stratégiai célok 

teljesülését szolgálják. 

Az EFQM modell kritériumai közötti ok-okozati kapcsolatok és a modell ívét jelentı 

tanulási folyamat lehetıvé teszi a szinergikus hatások megértését, amely a kis- és közepes 

vállalatok esetében kiemelten fontos, mert lehetıvé válik, hogy csak egy-egy intellektuális 

tıkeelembe fektessenek abból kiindulva, hogy az alkritériumok közötti 

kapcsolatrendszernek köszönhetıen az intellektuális tıkeelemek közötti egymást erısítı 

kapcsolatok majd megteszik a hatásukat más intellektuális tıkeelemeket illetıen is.  

 

4. Tézis: 

Az alkalmazott önértékelési gyakorlatok alapján megállapítható, hogy a 

kulcsfontosságú eredmények és mutatók között a pénzügyi mutatószámok 

megjelenítése mellett a humán tıke, a strukturális tıke és a kapcsolati (vevıi) tıke 

elemeihez kapcsolódó nem pénzügyi mutatószámok is felértékelıdnek, amelyek az 

intellektuális tıkeelemek stratégiai célokhoz való hozzájárulását támasztják alá.  
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A  II. fejezetben bemutatott motivációk közül bármelyik vagy bármelyek is legyen(ek) a 

szervezet intellektuális tıke mérési célja(i), az EFQM modell alkritériumai és intellektuális 

tıkeelemek közötti összefüggéseknek, az intellektuális tıkeelemek közötti szinergikus 

hatásoknak, valamint a kulcsfontosságú eredményeknek és mutatóknak köszönhetıen az 

EFQM modell szerinti önértékelés több cél teljesülését képes önmagában támogatni.  

5. Tézis: 

Az EFQM Modell alapú önértékelés leginkább az alábbi intellektuális tıke mérési 
motivációkat képes támogatni: 

� a stratégia megalkotását,  

� az üzleti stratégia akciókká való alakítását,  

� a stratégia megvalósulásának értékelését,  

� az üzleti tevékenységek hatásainak felmérését és átfogó menedzselését,  

� az intellektuális tıkeelemek növelését és fejlesztését,  

� az érdekelt felek számára nyújtott, a szervezet valós értékét és jövıbeli 
teljesítményét bemutató információk gazdagítását, valamint  

� a szervezet reputációjának az erısítését. 

 

A TQM filozófiát valló szervezetek önértékelési gyakorlata, az EFQM modell 

kritériumrendszere, és az intellektuális tıke mérésének EFQM modellen keresztül történı 

lehetısége, valamint a kutatási eredmények összessége alapján kívánom megfogalmazni a 

következı két tézisemet: 

6. Tézis: 

A TQM három alapelve és az intellektuális tıke három összetevıje egymásnak 

logikailag megfeleltethetı: a vevıközpontúság elve a vevıi tıke, a folyamatos javítás 

elve a strukturális tıke, a munkatársak bevonása pedig a humán tıke mérési és 

menedzselési szándékával hozható szoros logikai kapcsolatba. 

A vevıközpontúság elvének érvényesítését szolgáló tevékenységek és módszerek a vevıi 

tıke, a mőködés folyamatos javításának eszközei és megközelítései a strukturális tıke, míg 

a munkatársak bevonásának, felhatalmazásának eszközei és módszerei a szervezet humán 

tıkéjének menedzseléséhez és növekedéséhez járulnak hozzá. Emellett a vevıközpontúság 

érvényesítésére, a mőködés folyamatos javításának és a munkatársi bevonás módszereinek 
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értékelésére alkalmazott mutatószámok lehetıvé teszik a szervezet vevıi, strukturális és 

humán tıkéje egyes elemeinek számszerősítését.  

V.6 Következtetések 

A vizsgált vállalatok egyaránt végeznek pénzügyi és nem pénzügyi méréseket, és azok 

eredményeit fel kívánják használni az intellektuális tıkében bekövetkezett változások és a 

szellemi vagyon nem pénzügyi természetének köszönhetıen. A nem pénzügyi 

mutatószámok alkalmazásának egyik legfıbb akadálya a mérési eredmények értelmezése.  

A Nemzeti Minıségi Díj nyertesek pályázatai alapján a releváns alkritériumokban 

bemutatott mutatószámok alapján megállapítható, hogy ha a szervezet kiválasztja a 

mőködésének és eredményességének jellemzésére használt mutatószámokat, akkor azok 

befolyásolják azt, hogy hogyan cselekszik a szervezet. Általános következtetésként 

levonható, hogy a pénzügyi mutatószámok könnyő hozzáférhetıségük miatt elınyben 

részesülnek a nem pénzügyi mutatószámokkal szemben, és számos szervezet a 

kulcsfontosságú eredmények között a mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow alapján 

kinyerhetı valamennyi pénzügyi mutatószámot bemutatja, illetve mindezek mellett a nem 

pénzügyi mutatószámok közül szintén a könnyen hozzáférhetı, elıállítható és így 

könnyebben nyomon követhetıket részesítik elınyben.  

Ráadásul a kritériumok és alkritériumok többsége a nehezen megragadható, puha 

szervezeti tényezıkhöz kötıdik, mivel az EFQM modellben nagy hangsúlyt kapnak az 

olyan tevékenységek, mint a politika és stratégia kialakítása, az emberi erıforrások és a 

partnerkapcsolatok menedzselése, vagy a munkatársak, a vevık és a társadalom véleménye 

a szervezetrıl. Az elégedettségmérés során olyan szervezeti tényezıket kell értékelniük a 

legfontosabb stakeholdereknek, mint pl. a termék minısége, a munkahelyi környezet, a 

szervezeti kultúra, illetve a vállalat társadalmi felelısségvállalása.  

Az EFQM modell kritériumrendszere döntıen „puha” szervezeti tényezıkhöz kötıdik, 

és kevés hangsúlyt helyez a pénzügyi mőködésre, a pénz segédeszköz a szervezeti 

erıfeszítések értékeléséhez, és az, hogy a 9. kritérium Üzleti eredmények elnevezésrıl 

Kulcsfontosságú eredmények elnevezésre módosult, jelzi, hogy a bemutatásra kerülı 

kulcsfontosságú eredmények és mutatók csak egy része pénzügyi eredmény és pénzügyi 

mutató. A kulcsfontosságú eredmények és mutatók a kulcsfolyamatokhoz kapcsolódnak, 

ezeket pedig az érvényes stratégiai célok jelölik ki a vállalati folyamatok rendszerében. Így 

a stratégiai célok nyomonkövetését szolgáló kulcsmutatók és kulcsfontosságú eredmények 
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között megjelenı nem pénzügyi mutatószámok EFQM alapú önértékelésben való 

megjelenésekor a kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (BSC) alapjául szolgáló vevıi, 

tanulási és fejlıdési, valamint folyamatok nézıpontok létjogosultságát alátámasztják. Az 

EFQM alapú önértékelés elısegítheti a BSC-nézıpontok közötti szinergikus hatások 

feltérképezését is.  

Egyértelmő az a törekvés, hogy a vállalatok többsége mérni kívánja számos 

intellektuális tıkeelemét, ez legszembetőnıbben és legkézenfekvıbben a mőködés 

hatékonyságának a mérésében testesül meg, ahol az eredményt nem pénzügyi 

mutatószámokban adják meg. Ezzel szemben kisebb a szervezetek gyakorlata a vevıi, 

beszállítói és egyéb partnerkapcsolatok mérésében, ehhez vevıi elégedettségméréseket, 

vevıi hőség méréseket és annak mutatószámait, illetve társadalmi hatás felméréseket 

használnak. A beszállítók, mint érdekelt felek elvárásai és igényei is szerepet kapnak a 

stratégia és politika kialakítása és aktualizálása, valamint felülvizsgálata kapcsán. A humán 

tıke mérése elsısorban a munkatársak elégedettségének és hőségének méréseihez köthetı.  

Az EFQM modell alapján önértékelést végzı szervezetek idırıl idıre felülvizsgálják e 

méréseket és az alkalmazott módszereket, illetve e mérések eredményei szolgáltatnak 

alapot az alkalmazott módszerek és a szervezet sikerességének a megítéléséhez. A 

szervezetek önértékelési gyakorlata kiterjed az intellektuális tıkeelemek mérésére, így az 

önértékelésben helye van az intellektuális tıkeelemek mérésének, és az a szervezeti 

kiválóság részét képezi. 

Az is általános következtetésként mondható el, hogy a szervezetek összességében 

kevesebb nem pénzügyi mutatószámot használnak, mint pénzügyit. A nehézség nem az 

intellektuális tıkeelemekre vonatkozó mutatószámok kidolgozásában áll, hanem sokkal 

inkább abban, hogy a pénzügyi mutatószámokat könnyebb értelmezni, mert azok világos 

szabályok szerint mőködı rendszer eredményei, valósabbnak is tőnnek, mivel az 

intellektuális tıkeelemek értékeléséhez nem kapcsolódik olyan széles körben elfogadott 

elméleti keretrendszer, mint a pénzügyi mutatószámokhoz. Az elégedettségmérések 

eredményei közvetlenül nehezen számszerősíthetık, mind a vevıi, mind pedig a 

munkatársi elégedettségmérés az összes lehetséges aspektust vizsgálni kívánja, és ehhez 

több szervezet az egyes szempontok vevıi és munkatársi fontosságát is felméri, de ezen 

elégedettségmérések olyan sok adattal szolgálnak, hogy a szervezetek nehezen tudják 

azokat az üzleti tevékenységek változásaival összefüggésbe hozni.  
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Az EFQM modell nemcsak belsı méréseket szolgál, hanem egyúttal külsı prezentációs 

céllal is rendelkezik, hiszen a társadalom, mint érdekelt féllel szemben az egyik célja, hogy 

átláthatóvá tegye a mőködést. A külsı prezentációs cél azonban azt is jelenti, hogy a 

társadalom mellett természetesen a befektetık, hitelezık, és ügyfelek elıtt kívánja magát a 

szervezet jellemezni. Ehhez jó eszköz lehet a kulcsfontosságú eredmények és mutatók 

rendszere (köztük a pénzügyi eredményekkel), kiegészítve a hozzájuk kapcsolódó 

magyarázatokkal.  

A belsı mérések célja egyrészt a menedzsment tájékoztatása, így az önértékelés a 

menedzsment információrendszer eszköze lehet ahhoz, hogy a menedzsment minél többet 

megtudjon a vállalatról, és ahol szükséges, ott beavatkozzanak. Ám a TQM szemléletnek 

megfelelıen a belsı mérési eredmények a vállalati információrendszer részét, ezen 

keresztül pedig a vállalaton belüli érdekelt felek tájékoztatását is szolgálja. Az EFQM 

szerinti önértékelés az Eredmények kritériumok kapcsán trendek bemutatását várja, ennek 

megfelelıen az önértékelést végzı szervezettel az eredményeket nem egy adott 

idıpillanatban kívánja megragadtatni. A kiválóságra törekvı szervezetek tisztában vannak 

azzal, hogy az érdekelt felek igényei és elvárásai folyamatosan változnak, így a 

menedzsmentet a folyamat jellegő változók, és a trendek érdeklik, a vezetés számára 

szolgáló információk hangsúlya a folyamatokon és a változásokon van.  

Az EFQM szerinti önértékelés, mint mérırendszer azt is elvárja a kiválóságra törekvı 

szervezettıl, hogy a méréseket összevesse valami mércével, és ez ne csak a saját 

eredmények nyomon követését jelentse, hanem hogy válasszon olyan külsı benchmarkokat 

a szervezet, amelyek mellett igazolni tudja kiválóságát. Ugyanez igaz az intellektuális 

vagyonelemek mérésére is, a mutatószámok több cikluson keresztüli nyomon követésére 

lenne szükség az eredmények kiértékeléséhez, ráadásul javasolt meghatározott 

rendszerességgel e méréseket elvégezni.  

Az intellektuális tıke egyes elemeit a vállalatok nagy része méri, és azok döntıen 

Eredmények oldali bemutatásával a cél, hogy a mőködési tevékenység nyomon követhetı 

és eredményessége értékelhetı legyen. Sokfajta értékelési, mérési technika, törekvés 

látszik, ennek egyik oka, hogy a vállalatok maguk is keresik az alkalmas mutatószámokat a 

nem tárgyiasult vagyonelemek nyomon követésére. Úgy tőnik, hogy az önértékelési 

gyakorlattal rendelkezı szervezeteknél a képesség megvan, és azt maguk is a szervezeti 

kiválóság részének tekintik.  
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1. számú melléklet: A Nemzeti Minıségi Díj alapjául szolgáló EFQM Kiválósági Modell alkritériumainak rendszere (Kategóriák: kis- és 
közepes mérető termelı vagy szolgáltató szervezet (250 fı alatt), nagymérető termelı vagy szolgáltató szervezet (250 fı felett), nagymérető 
termelı vagy szolgáltató szervezet önálló szervezeti egysége (250 fı felett), közszolgáltatói szervezet (mérettıl függetlenül)) 

Forrás: IFKA Magyar Minıségfejlesztési Központ (2006) NMD 2006 Pályázati útmutató 

Kritériumok NMD 2006 Alkritériumok 
Adottságok Az adottságok arra keresik a választ, hogy a szervezet hogyan éri el eredményeit.  
1. Vezetés (irányítás) (100 
pont) 

A kiváló(ságra törekvı) vezetık meghatározzák a szervezet 
küldetését és jövıképét, valamint elısegítik azok megvalósulását. 
Kialakítják a fenntartható sikerhez szükséges szervezeti értékrendet 
és irányítási rendszert, melyek bevezetését személyes 
cselekedeteikkel és magatartásukkal támogatják. A változások 
idıszakában is megırzik a célok állandóságát, ugyanakkor - 
amennyiben ez szükséges - képesek megváltoztatni szervezetük 
irányvonalát, amennyiben ez szükséges, és képesek másokat is 
ösztönözni példamutatásukkal a változások támogatására, követésére 

1.a. A vezetık kialakítják a szervezet küldetését, jövıképét, 
értékrendjét és etikai alapelveit, és példát mutatnak a Kiválóság 
Kultúra elterjesztésében. (20 pont) 
1.b. A vezetık személyes részvételükkel biztosítják a szervezet 
irányítási rendszerének kialakítását, bevezetését és folyamatos 
fejlesztését. (20 pont) 
1.c. A vezetık együttmőködnek a szervezet vevıivel, a szervezet 
partnereivel és a társadalom képviselıivel. (20 pont) 
1.d. A vezetık a munkatársak körében is megerısítik a Kiválóság 
kultúráját. (20 pont) 
1.e. A vezetés szerepe a szervezet változásainak menedzselésében. (20 
pont) 

2. Politika és Stratégia (80 
pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet küldetését és jövıképét egy 
világos, az érintettek elvárásaira összpontosító, a piac és az ágazat 
jellegzetességeit is figyelembe vevı stratégia segítségével valósítja 
meg. A stratégia megvalósítása érdekében szervezeti politikákat 
(például minıségpolitika, környezeti politika) alakít ki, melyet 
különbözı szintő tervek és hozzájuk kapcsolódó célok segítségével 
valósít meg. Kialakítja a stratégia elkészítésének folyamatait és a 
stratégia megvalósítását segítı kulcsfolyamatok rendszerét. 

2.a. Az érintettek jelenlegi és jövıbeli igényeinek és elvárásainak 
értelmezése és elırejelzése a szervezet politikájának és stratégiájának 
kialakításához. (20 pont) 
2.b. A szervezet teljesítménymutatóinak, kutatási és belsı tanulási 
folyamataiból, valamint más külsı forrásokból származó 
információinak győjtése és elemzése a szervezet politikájának és 
stratégiájának kialakításához. (20 pont) 
2.c. A politika és stratégia kialakítása, felülvizsgálata és aktualizálása. 
(20 pont) 
2.d. A politika és stratégia megismertetése és megvalósítása a 
kulcsfolyamatok rendszerén keresztül. (20 pont) 

3. Emberi erıforrások 
(90 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet a munkatársak szakmai ismereteit 
és képességeit egyéni, csoportos és szervezeti szinten hasznosítja és 
menedzseli. Támogatja az igazságosságot és az egyenlıséget a 
szervezeten belül és kívül, továbbá törekszik a munkatársak minél 
magasabb szintő bevonására és felhatalmazására. Oly módon 
gondoskodik a munkatársakról, kommunikál velük, jutalmazza ıket 
és ismeri el teljesítményüket, hogy ezzel motiválja és elkötelezze 

3.a. Emberi erıforrások tervezése, irányítása és továbbfejlesztése. (18 
pont) 
3.b. A munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének és 
kompetenciáinak meghatározása, továbbfejlesztése és szinten tartása. 
(18 pont) 
3.c. A munkatársak bevonása és felhatalmazása. (18 pont) 
3.d. Párbeszéd a munkatársak és a szervezet között. (18 pont) 
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ıket saját tudásuk és képességeik felhasználására a szervezet céljai 
elérése érdekében. 

3.e. A munkatársak jutalmazása, teljesítményük elismerése és 
gondoskodás a munkatársakról. (18 pont) 

4. Partnerkapcsolatok és 
erıforrások (90 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet megtervezi, és tudatosan 
menedzseli külsı partnerkapcsolatait, ezen belül beszállítói 
kapcsolatait, és belsı erıforrásait a szervezet politikájának és 
stratégiájának megvalósítása, a folyamatok hatékony mőködtetése 
érdekében. A partnerkapcsolatok és az erıforrások menedzselése 
során összehangolja a szervezet belsı, és a szőkebb értelemben vett 
közösség, valamint a környezet jelenlegi és jövıbeni igényeit. 

4.a. A külsı partnerkapcsolatok menedzselése. (18 pont) 
4.b. Pénzügyi erıforrásmenedzsment. (18 pont) 
4.c. Az ingatlanok, berendezések, eszközök, anyagok és készletek 
menedzselése. (18 pont) 
4.d. Technológiamenedzsment. (18 pont) 
4.e. Információ és a tudásmenedzsment. (18 pont) 

5. Folyamatok  
(140 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet megtervezi, tudatosan menedzseli 
és fejleszti folyamatait a vevık és más érintettek teljes körő 
elégedettségének elérése, valamint a számukra nyújtott értékek 
növelése érdekében. 

5.a. A folyamatok módszeres megtervezése és menedzselése. (28 pont) 
5.b. A folyamatok szükség szerinti továbbfejlesztése az innováció 
alkalmazásával a vevık és más érintettek elégedettségének növelése 
érdekében. (28 pont) 
5.c. A termékek és/vagy szolgáltatások tervezése és fejlesztése a vevıi 
igények és elvárások alapján. (28 pont) 
5.d. A termékek és szolgáltatások elıállítása, szállítása és szervizelése 
és/vagy szolgáltatások biztosítása. (28 pont) 
5.e. A vevıi kapcsolatok menedzselése és javítása. (28 pont) 

6. A vevıkkel kapcsolatban 
elért eredmények 
(200 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri a vevıivel 
kapcsolatban elért eredményeit, mely eredmények kiemelkedı 
teljesítményt mutatnak. 
 

6.a. A vevık véleménye, elégedettsége (150 pont) 
6.b. Belsı teljesítménymutatók (a vevıi elégedettség háttér 
összefüggéseinek megismerésére, megértésére és figyelemmel 
kísérésére, valamint a vevıknek a szervezetrıl és teljesítményérıl 
alkotott véleményével kapcsolatos eredmények elırejelzésére 
használ) (50 pont) 

7. A munkatársakkal 
kapcsolatban elért 
eredmények 
(90 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri a munkatársakkal és 
elégedettségükkel kapcsolatban elért eredményeit, mely eredmények 
kiemelkedı teljesítményt mutatnak. 

7.a. A dolgozók véleménye, elégedettsége. (67,5 pont) 
7.b. Belsı teljesítménymutatók (a munkatársi elégedettség alakulása 
mögött lévı összefüggések megismerésére, megértésére, és 
figyelemmel kísérésére, valamint a munkatársaknak a szervezetrıl 
és teljesítményrıl alkotott véleményével kapcsolatos eredmények 
elırejelzésére használja). (22,5 pont) 

8. Társadalomi megítélés 
eredményei 
(60 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri a társadalommal, 
helyi és tágabb értelemben vett (például regionális, nemzeti és 
nemzetközi) közösséggel és annak elégedettségével kapcsolatban 
elért eredményeit, mely eredmények kiemelkedı teljesítményt 
mutatnak. 
 

8.a. A társadalom véleménye, elégedettsége. (15 pont) 
8.b. Belsı teljesítménymutatók (a társadalom szervezetrıl 
kialakított véleménye hátterének megismerésére, megértésére és 
figyelemmel kísérésére, valamint a társadalomnak a szervezetrıl és 
annak teljesítményérıl alkotott véleményének elırejelzésére 
használja) (45 pont) 
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9. Kulcsfontosságú 
eredmények 
(150 pont) 

A kiváló(ságra törekvı) szervezet átfogóan méri kulcsfontosságú 
eredményeit és ezen eredményekhez kapcsolódó mutatóit, mely 
eredmények és mutatók kiemelkedı teljesítményt mutatnak. 
 

9.a. A szervezet kulcsfontosságú eredményei. (75 pont) 
9.b. A szervezet kulcsfontosságú mutatói (a szervezet mőködésével 
kapcsolatos mutatókat, folyamatai hatékonyságának 
megismerésére és figyelemmel kísérésére, valamint a 
kulcsfontosságú eredményeinek elırejelzésére és javítására 
használ a szervezet). (75 pont) 
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2. számú melléklet: Az EFQM modell alkritériumai és az intellektuális tıkeelemek közötti kapcsolat szöveges bemutatása 

Adottságok Az intellektuális tıke menedzselésének 
hogyanjai  

Intellektuális tıkekategóriákkal való 
kapcsolat  

1. Vezetés (���� 2., ���� 7.) 
1.a. A vezetık kialakítják a szervezet küldetését, 
jövıképét, értékrendjét és etikai alapelveit, és példát 
mutatnak a Kiválóság Kultúra elterjesztésében. (� 
1.b., � 1.c., � 1.d., � 1.e., �2.) 

Az intellektuális tıke menedzselése szempontjából a 
szervezeti célok kijelölésében betöltött vezetıi szerep, 
és a személyes példamutatás kulcsterületei emelendık 
ki: 
� A szervezet küldetésének, jövıképének, és 

szervezeti kultúrájának kialakítása; a 
továbbfejlesztési tevékenységek rangsorolása; a 
szervezeten belüli együttmőködés ösztönzése;  

� A felhatalmazás, kreativitás, innováció ösztönzése; 
a tanulási tevékenységek során szerzett ismeretek 
alkalmazásának bátorítása és támogatása; a vezetés 
személyes részvétele, példamutatása; a vezetés 
hatékonyságának felülvizsgálata és mőködésének 
továbbfejlesztése; a vezetés aktív részvétele a 
szervezeti szintő fejlesztésekben 

� A strukturális tıkét növelı küldetés, jövıkép, 
értékrend, etikai alapelvek kialakításának 
hogyanja 

� A strukturális tıke kategóriába sorolható 
módszerek révén a humán tıke növelése 

� A humán tıke (vezetés) révén a strukturális tıke 
növelése 

(Pl. mennyi képzést tartott a vezetés, mennyi és 
milyen képzésben vett részt a vezetés, milyen 
értékelési rendszer alapján vizsgálja felül a vezetés 
saját tevékenységét, vállal-e kezdeményezı szerepet, 
hogyan vizsgálják felül alkalmazott módszereiket, és 
azokat hogyan fejlesztik tovább, a vezetés milyen 
módszereket alkalmaz a szervezeten belüli egyének és 
csoportok együttmőködésének ösztönzésére, a 
szervezeti kultúra fejlesztésére) 

1.b. A vezetık személyes részvételükkel biztosítják a 
szervezet irányítási rendszerének kialakítását, 
bevezetését és folyamatos fejlesztését.  
(� 1.e., � 5.a., � 5.b., � 9.b.) 

Cél a belsı mőködési rend kialakítása, bevezetése és 
fejlesztése: 

� A szervezeti célok és a stratégia 
megvalósításának szolgálatába állított szervezeti 
felépítés kialakítása; a szervezet 
folyamatmenedzsment rendszerének kialakításához 
és fejlesztéséhez szükséges keretrendszer 
biztosítása, a szervezet politikáját és stratégiáját 
lebontó folyamatok kialakítása és bevezetése; a 
hatékony mőködést biztosító folyamatok 
kialakítása és bevezetése; a kulcsfontosságú 
eredmények mérését, felülvizsgálatát és fejlesztését 
szolgáló folyamat kialakítása és bevezetése; a 
tevékenységek és alkalmazott módszerek 
fejlesztését szolgáló folyamatok kialakítása 

� Strukturális tıke növelését szolgáló 
tevékenységek és módszerek bemutatása, vagyis 
hogyan alakítják ki a szervezet irányítási 
rendszerét, hogyan vezetik be, és hogyan 
biztosítják annak folyamatos fejlesztését.  

� Közvetetten pedig a strukturális tıke erısítése 
révén hozzájárul a humán tıke strukturális tıkévé, 
a strukturális tıke vevıi tıkévé való alakulásához 

(Pl. a vezetés hogyan vesz részt a megfelelı szervezeti 
keretek kialakításában, milyen módszerekkel és 
eszközökkel vizsgálják felül a keretrendszereket, 
hogyan hasznosítják a felülvizsgálatok eredményeit.) 
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1.c. A vezetık együttmőködnek a szervezet vevıivel, 
a szervezet partnereivel és a társadalom képviselıivel. 
(� 4.a, � 5.c., � 5.e., � 6., � 8.) 

� Partnerkapcsolatok kialakítása és együttmőködés a 
partnerekkel; partnerekkel közös fejlesztések és 
azokban való együttmőködés, aktív részvétel 
szakmai szervezetek, konferenciák, szemináriumok 
munkájában; a szervezet társadalmi 
szerepvállalásának növelése 

� Az érintettek szervezeti sikereihez való 
hozzájárulásának, hőségének az elismerése;  

� A kapcsolati és azon belül a vevıi tıke erısítését 
szolgáló strukturális tıke menedzselését és 
növelését szolgáló módszerek a vezetés, mint 
humán tıke kiaknázása révén 

(Pl. a vezetésnek milyen szerepe van a partnerek 
azonosításában, megkülönböztetésében, kijelölésében, 
hogyan mőködnek közre a partnerkapcsolatok 
fenntartásában és mőködtetésében, így feladata lehet a 
vezetésnek a kapcsolatok kialakítása, a 
kommunikációban való részvétel, elismerési rendszer 
kidolgozása, részvétel a helyi közéletben, milyen 
gyakoriságú a kapcsolattartás, az információátadás 
gyorsasága, vagy a megosztandó információk köre) 

1.d. A vezetık a munkatársak körében is megerısítik a 
Kiválóság kultúráját. (� 3.e., � 7.a., � 7.b.) 

� A vezetık személyesen közvetítik a munkatársak 
felé a szervezet küldetését, jövıképét, értékrendjét, 
politikáját, stratégiáját, terveit, céljait 

� A vezetés elérhetısége, reagálása a munkatársak 
észrevételeire, szerepe a munkatársak 
lelkesítésében, összetartásában; a munkatársak 
bátorítása, és felkészítése a továbbfejlesztési 
tevékenységre; az erıfeszítések elismerése; 
esélyegyenlıség és a különbségek elfogadásának 
bátorítása 

� Strukturális tıke kategóriába sorolható módszerek 
bemutatása a Kiválóság kultúra terjesztésében 

� A humán tıke és közvetetten a kapcsolati tıke 
növelésének szolgálatába állított strukturális 
tıkeelemek bemutatása 

(Pl. a vezetés személyesen hogyan vesz részt a 
munkatársi elkötelezettség és azonosulás 
kialakításában, pl. projektek, munkacsoportok 
támogatása, fogadóórák, értekezletek rendszere, 
kérdésekre, észrevételekre való reagálás módjai, 
mentori munka, közös problémamegoldások, 
módszertani képzés, szakirodalmak és szükséges 
szabadidı biztosítása, minıségi bérezési rendszer 
kidolgozása, köszönılevél, dicséretek, javaslatok 
elismerése, vezetıi teljesítményértékelés rendszere) 
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1.e. A vezetés szerepe a szervezet változásainak 
menedzselésében. 
(� 2., � 7., � 5.b., � 3.c. � 9.) 

� A szervezeti változások szükségességét 
alátámasztó külsı és belsı tényezık megismerése, 
megértése; a változások azonosítása, okok 
feltárása; erıforrások biztosítása; a kockázatok 
menedzselése; változások hatékonyságának és 
eredményességének mérése és értékelése;  

� a munkatársak felkészítése a változásokra; a 
változások bevezetéséhez szükséges tudás 
megosztása 

� A strukturális tıke kategóriájába tartozó 
módszerek menedzselésén keresztül a humán tıke 
növelése, és fordítva is: a humán tıkében rejlı 
lehetıségek kiaknázása a strukturális tıke 
módszereinek menedzseléséhez 

2. Stratégia (���� 1., ���� 3.a., ���� 6., ����8.) 
2.a. Az érintettek jelenlegi és jövıbeli igényeinek és 
elvárásainak értelmezése és elırejelzése a szervezet 
politikájának és stratégiájának kialakításához.  
(� 2.b., �6., � 7., � 8.) 

� A szervezet piaci helyzetére vonatkozó 
információk győjtése, feldolgozása és elemzése;  

� A jelenlegi és jövıbeli érintettek igényeinek és 
elvárásainak megértése, elırejelzése; a piac 
fejlıdésének és a versenytársak tevékenységének 
értelmezése és elırejelzése 

� Strukturális tıke kategóriájába tartozó módszerek 
bemutatása 

(Az információgyőjtés és –elemzés három területe a 
külsı, a belsı és a partneri kapcsolatok. ezt egészítik 
ki a partneri elvárásokra és elégedettségre vonatkozó 
adatok. Meg kell határozni az adatgyőjtés módjait, 
prioritásait, szempontjait, forrásait, az adatok 
feldolgozásának módját, hogyan győjt összehasonlító 
adatokat, és hogyan vizsgálja felül e téren az 
alkalmazott módszereket.) 

2.b. A szervezet teljesítménymutatóinak, kutatási és 
belsı tanulási folyamataiból, valamint más külsı 
forrásokból származó információinak győjtése és 
elemzése a szervezet politikájának és stratégiájának 
kialakításához. (� 2.c.) 

� Belsı teljesítménymutatók összegyőjtése, 
elemzése; saját tanulási folyamatok tapasztalatai; 
a szervezet imázsával és márkanevével 
kapcsolatos adatok elemzése; a versenytársak és 
iparági legjobbak teljesítményének elemzése; a 
meglévı és potenciális partnerek 
kulcskompetenciáinak elemzése; társadalmi, 
környezetvédelmi, jogi kérdések, gazdasági és 
demográfiai mutatók értelmezése, hatásuk 
felmérése; a termékek/szolgáltatások hatásainak 
elemzése a teljes életciklusban; új technológiák 
és új üzleti modellek szervezeti teljesítményre 
gyakorolt hatásának felmérése 

� Strukturális tıke kategóriájába tartozó módszerek 
bemutatása 

(A külsı környezet vizsgálatába tartozik a demográfiai 
helyzet, szociográfiai mutatók, gazdasági és jogi 
környezet vizsgálata, a helyi, megyei és regionális 
sajátosságok feltárása. A belsı információgyőjtés 
forrásai a belsı indikátorok és azok rendszere, belsı 
ellenırzések, önértékelések és belsı fejlesztések 
eredményei. Meg kell határozni az adatgyőjtés 
módjait, prioritásait, szempontjait, forrásait, az adatok 
feldolgozásának módját, hogyan győjt összehasonlító 
adatokat, és hogyan vizsgálja felül e téren az 
alkalmazott módszereket.) 
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2.c. A politika és stratégia kialakítása, felülvizsgálata 
és aktualizálása. (� 2.d., � 5.a., � 9.a.) 

� A politika, stratégia kialakítása, felülvizsgálata 
és aktualizálása a szervezet küldetésével, 
jövıképével és értékrendjével összhangban; 
kockázatelemzés; a szervezet jelenlegi és 
jövıbeli potenciális versenyelınyeinek 
azonosítása; a szervezet kulcsképességeinek, 
kulcskompetenciáinak meghatározása; a kritikus 
sikertényezık azonosítása; a piaci pozíció 
megerısítése; a politika és stratégia 
megfelelıségének mérése; 

� A különbözı érdekeltségő felek rövid és hosszú 
távú igényeinek, elvárásainak az egyensúlyba 
hozása; a politika és stratégia megvalósításához 
szükséges partnerkapcsolatok, stratégiai 
szövetségek azonosítása; a szervezet 
politikájának és stratégiájának összehangolása a 
partnerek politikájával és stratégiájával; 
társadalmi és környezetvédelmi követelmények 
összehangolása és folyamatos fejlesztése a 
partnerekkel együttmőködve 

� Strukturális tıke kategóriájába tartozó 
folyamatok, eljárások, technikák meghatározása 
és bemutatása 

� Strukturális tıkén keresztül a kapcsolati tıke és a 
humán tıke ápolása és növelése (igények és 
elvárások egyeztetése, stratégiai szövetségek 
kialakítása, partnerkapcsolatok építése, társadalmi 
és környezetvédelmi elvárásoknak való 
megfelelés a partnerekkel együttmőködve) 

(a hosszú távú tervek kialakításánál miként veszi 
figyelembe, és rangsorolja a 2.a.-ban összegyőjtött 
információkat, hogyan történik e hosszú távú tervek 
felülvizsgálata, módosítása, hogyan hangolja ıket 
össze a szervezet, hogyan bontja le azokat éves 
tervekre, hogyan teremtenek egyensúlyt a külsı és 
belsı partneri igények között, és használják fel azokat 
a küldetés, a stratégia és a politika felülvizsgálatához) 

2.d. A politika és stratégia megismertetése és 
megvalósítása a kulcsfolyamatok rendszerén 
keresztül. (� 4.b., � 4.c., � 4.d., � 4.e., � 7.a.) 

� A politika és stratégia azonosításához szükséges 
kulcsfolyamatok keretrendszerének 
meghatározása és megtervezése; a 
kulcsfolyamatok megismertetése az 
érintettekkel; a tervek, célok, feladatok 
összehangolása, rangsorolása, egyeztetése, 
lebontása és megismertetése; belsı jelentési 
rendszer kialakítása 

� A politika és stratégia közzététele az érintettek 
számára; ismertségük értékelése (� 7.b.) 

� Strukturális tıke 
� A humán tıke strukturális tıke szolgálatába 

állításának eszközei, módjai 
(A kulcsfolyamatok kiemelt fontosságúak a hosszú 
távú sikeresség szempontjából, és a stratégia 
megvalósulását közvetlenül támogatják, így 
elsısorban a partneri elvárások teljesítését, és a 
szervezeti célok megvalósulását támogató 
folyamatokkal állunk szemben. Ide tartozik a 
kulcsfolyamatok azonosításának módja, valamint 
hogy milyen módon választják ki a hosszú távú tervek 
megvalósítását támogató folyamatokat, ehhez szükség 
van az értékelési rendszer, és eredményességjelzı 
mutatók azonosítására is. A kulcsfolyamatok 
rendszerét felhasználva hogyan történik a partnerek és 
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a munkatársak tájékoztatása a szervezet stratégiájáról, 
és az abból származtatott tervekrıl: pl. tájékoztatások, 
értekezletek, konferenciák, megbeszélések, fórumok, 
körlevelek, faliújságok, szervezeti folyóiratok rendje 
és azok tervezése, kiterjedtsége, és az alkalmazott 
módszerek, az információáramlás hatékonyságának 
felülvizsgálata, és hogyan bontják le éves tervekké) 

3. Emberi erıforrások ���� 7. 
3.a. Emberi erıforrások tervezése, irányítása és 
továbbfejlesztése. (� 2.) 

� Emberi erıforrás politika, stratégia és tervek; 
bevonás az elızıek kialakításába; az elızıek 
összehangolása a szervezet politikájával és 
stratégiájával, a kulcsfolyamatok rendszerével és 
a szervezet belsı struktúrájával; kiválasztási, 
karriertervezési, karrierfejlesztési és utánpótlási 
tervezési rendszerének menedzselése; 
igazságosság és esélyegyenlıség biztosítása; a 
munka szervezettségének javítására az 
innovativitás kiaknázása 

� A humán tıke növelését célzó menedzsment 
eszközök és módszerek, amelyek a strukturális 
tıkét erısítik 

(hogyan történik az emberi erıforrások hosszú távú 
terveinek kidolgozása: milyen adatokat használnak fel 
(külsı, belsı és partneri igények, elvárások 
megjelenése), kik a felelısei, kiket vonnak be és 
milyen módszereket használnak fel, és hogyan 
hangolják ezt össze a stratégiával és a 
kulcsfolyamatok rendszerével, majd fontos ennek 
lebontása éves tervekre. Ez utóbbiak megalapozása 
történhet olyan belsı mőködési mutatók alapján, mint 
pl. fluktuáció, továbbképzésben részt vettek száma, 
vagy a munkatársak elégedettsége.) 

3.b. A munkatársak szakmai tudásának, 
felkészültségének és kompetenciáinak meghatározása, 
továbbfejlesztése és szinten tartása. (� 7.a.) 

� A munkatársak szakmai ismereteinek, 
szakértelmének és alkalmasságának 
meghatározása, minısítése és összehangolása a 
szervezet igényeivel; oktatási, szakmai képzési és 
fejlesztési tervek a szervezet jelenlegi és jövıbeli 
igényeinek és elvárásainak való megfeleléshez; 
egyéni, csoportos és szervezeti szintő tanulási 
lehetıségek, képzési programok tervezése, 
támogatása, a részvétel ösztönzése; a munkatársak 
képességeinek, tudásának hasznosítása; team-
munkában való jártasság fejlesztése; egyéni és 
csoport célok összehangolása a szervezet 
célkitőzéseivel; a munkatársak teljesítményének 
értékelése és teljesítményük fejlesztésének 
ösztönzése 

� A humán tıke növelését célzó menedzsment 
eszközök és módszerek, amelyek a strukturális 
tıkét erısítik 

(Pl. hogyan méri fel a szervezet a munkatársak 
szakmai ismereteit és képességeit, hogyan méri és 
hangolja össze a meglévı adottságokat az intézmény 
hosszú távú terveivel, milyen az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatás rendszere, képzéseken való részvételnek 
milyen támogatási formái vannak, hogyan történik 
mindebbe a munkatársak bevonása, egyéni igényeinek 
beépítése. Hogyan történik a belsı képzési 
lehetıségek kiaknázása: meghívott elıadók, szakmai 
napok, nyílt napok, munkatapasztalatok 
megosztásának lehetıségei: gyárlátogatások 
szervezése, csapatépítı tréningek, team-munka 
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módszereinek megismertetése, egyéni, csoport és 
intézményi célok összehangolása, a képzések 
hatékonyságának értékelése, a képzések 
megvalósulásának nyomon követése) 

3.c. A munkatársak bevonása és felhatalmazása.  
(� 1.b., � 1.d., � 3.b., � 4.e., � 7.a.) 

� Egyének és teamek ösztönzése a továbbfejlesztési 
tevékenységekben való részvételre; a bevonás 
ösztönzésének és támogatásának módjai; az 
innovatív és kreatív gondolkodást és magatartást 
támogató lehetıségek biztosítása; a vezetık 
képzése a bevonás és felhatalmazás kiaknázása 
céljával; a munkatársak ösztönzése a team-
munkában való részvételre 

� A humán tıke növelését célzó menedzsment 
eszközök és módszerek, amelyek azonban a 
strukturális tıkét erısítik 

(Pl. team-munkába, döntések elıkészítésébe való 
bevonás különbözı projektek, programok, fejlesztési 
tevékenységek kapcsán, a közös munka 
lehetıségeinek számbavétele, hogyan biztosítják azok 
feltételeit, hogyan értékelik a team-munka 
hatékonyságát, hogyan történik a döntések 
elıkészítése) 

3.d. Párbeszéd a munkatársak és a szervezet között. 
(� 1.b., � 7.a.) 

� Kommunikációs igények felmérése és 
meghatározása; ezeken alapuló kommunikációs 
politika és stratégia kialakítása; a vertikális és 
horizontális kommunikációs csatornák 
kialakítása; a legjobb gyakorlatok és a tudás 
megosztására alkalmas lehetıségek kialakítása 

� A humán tıke kiaknázását célzó menedzsment 
eszközök és módszerek, amelyek azonban a 
strukturális tıkét erısítik 

(hogyan történik a kommunikációs igények felmérése, 
a jelenlegi kommunikációs rendszer mőködtetése és 
annak felülvizsgálata, és az értékelés alapján való 
továbbfejlesztése, az igényfelmérés módszere 
származhat a munkatársi elégedettségmérésbıl, 
milyen vertikális és horizontális kommunikációs 
csatornákat mőködtet a szervezet, és hogyan rögzítik a 
kommunikációval kapcsolatos követelményeket (pl. 
fórumok rendszeressége, kapcsolódó dokumentumok 
stb.), mőködik-e a kétirányú kommunikáció) 

3.e. A munkatársak jutalmazása, teljesítményük 
elismerése és gondoskodás a munkatársakról.  
(� 1.d.) 

� Bérezés, munkaerı-átcsoportosítás, 
foglalkoztatási kérdések összehangolása a 
politikával és stratégiával; a munkatársak 
elismerése a bevonás és felhatalmazás 
támogatása érdekében; juttatások rendszerének 
kialakítása; a munkatársak tudatosságának 
növelése;  

� A humán tıke növekedését támogató strukturális 
tıke kategóriába tartozó módszerek 

(Pl. hogyan történik a teljesítményértékelés, az 
elismerés és a gondoskodás; melyek a 
teljesítményértékelés alapelvei, módszerei, a bevontak 
köre, szempontrendszere, mőködése, kiterjedtsége, 
felülvizsgálata; melyek a jutalmazási rendszer elemei 
és azok hogyan kapcsolódnak a 
teljesítményértékeléshez; az alkalmazáshoz 
kapcsolódó juttatások körének bemutatása, az 
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intézmény hogyan vesz részt a munkatársak 
egészségvédelemmel, környezetvédelemmel, 
munkabiztonsággal, társadalom iránti 
felelısségérzettel kapcsolatos gondolkodásának 
formálásában, és az intézmény hogyan vizsgálja felül 
az alkalmazott módszereket, a juttatások körét, és 
szempontjait) 

4. Partnerkapcsolatok és erıforrások (���� 5., ���� 8., ���� 9.b., ���� 7.a.) 
4.a. A külsı partnerkapcsolatok menedzselése.  
(� 1.c., � 8.) 

� Kulcsfontosságú szervezeti és társadalmi, 
közösségi partnerkapcsolatok azonosítása a 
politikával, stratégiával, küldetéssel 
összhangban; a beszállítói kapcsolatok és 
partnerkapcsolatok rendszerezése; a partnerek 
kulcsképességeinek; kulcskompetenciáinak 
azonosítása, fejlesztése, kölcsönös fejlıdés 
támogatása; a szervezeti kultúrák 
összekapcsolhatóságának, az ismeretek 
megosztásának biztosítása;  

� A vevı számára értéknövelı szállítói lánc, 
beszállítói partnerkapcsolatok kialakítása; 
partnerszervezetek közötti együttmőködés 
kialakítása; (� 2.c.) 

� A kreatív és innovatív gondolkodás ösztönzése 
és támogatása a partnerkapcsolatokban 

� A strukturális tıke menedzselésének módszerei a 
kapcsolati tıke és azon belül a vevıi tıke 
növelése érdekében  

(Pl. milyen információk, szempontok alapján 
határozták meg a közvetlen partneri kört, mik a 
prioritások, milyen a kapcsolattartás formája, tartalmi 
és formai követelményei, rendszeressége, felelısei, a 
partneri véleményeket és a belsı 
teljesítménymutatókat felhasználva hogyan történik az 
alkalmazott módszerek értékelése, felülvizsgálata) 

4.b. Pénzügyi erıforrás-menedzsment. � Pénzügyi stratégiák és folyamatok kialakítása a 
politika és stratégia támogatása érdekében; a 
pénzügyi tervezési és jelentési rendszer 
kialakítása; befektetések és vagyonvesztések 
értékelése; az eredményes és hatékony pénzügyi 
erıforrás szerkezet kialakítását biztosító 
pénzügyi mechanizmusok kialakítása; pénzügyi 
kockázatok kezelése 

� Strukturális tıke kategóriájába sorolható 
módszerek, eljárások, folyamatok bemutatása 

(Pl. a pénzügyi folyamatok tervezésének, és az 
erıforrások hasznosításának módjai és értékelése, a 
stratégiával való kapcsolat, saját bevételek és 
lehetséges források növelésének lehetıségei: pl. 
pályázatok, alapítványi támogatás szakképzési 
hozzájárulás, az alkalmazott módszerek és mutatók 
felülvizsgálatának rendszere)  
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4.c. Az ingatlanok, berendezések, eszközök, anyagok 
és készletek menedzselése. 

� Rész-, ill. funkcionális stratégia kialakítása az 
ingatlanok, berendezések, eszközök és készletek 
hasznosítására; azok üzemeltetésének, 
karbantartásának, biztonságosságának 
menedzselése; az eszközök közösségre és 
társadalomra gyakorolt hatásának mérése és 
kezelése; az erıforrások környezetkímélı módon 
való felhasználása; anyagkészletek, közüzemi 
fogyasztás optimalizálása; hulladékgazdálkodás, 
megelızés, ártalmatlanítás; a technológiák 
hatásának felmérése és mérséklése; a 
szállítóeszközök használatának optimalizálása 
(� 8.b.) 

� Strukturális tıke kategóriájába sorolható olyan 
módszerek bemutatása  

(Pl. a tárgyi erıforrások menedzselése a PDCA elv 
alapján, beruházási és fejlesztési tervek 
meghatározása, hogyan történik a tervezés (fizikai 
állag, korszerőség, biztonságosság, mennyiség 
felmérése, igény- és elégedettségmérések 
felhasználásával, a használat (karbantartások, pótlás, 
csere, folyamatos figyelés), a kihasználtság alakulása, 
az alkalmazott módszerek, és az eszközhatékonyság 
figyelése, felülvizsgálata és továbbfejlesztése) 

4.d. Technológiamenedzsment. (� 5.c., � 5.d.) � Rész-, ill. funkcionális stratégia kialakítása a 
technológiák menedzselésére a politika és 
stratégia támogatása érdekében; alternatív és új 
technológiák megismerése és értékelése (� 
2.b.); technológiai portfolió menedzselése; a 
technológiai lehetıségek kiaknázása; innovatív 
és környezetbarát technológiák kialakítása és 
alkalmazása (� 8.b.); modern információs és 
kommunikáció technológiák alkalmazása (� 
3.d.); a technológiák hasznosítása a 
továbbfejlesztési tevékenység érdekében (� 
3.c.) 

� Strukturális tıke kategóriájába sorolható 
módszerek, amelyek mind a humán, mind pedig a 
kapcsolati tıke növekedését szolgálják közvetett 
módon 

(Pl. az alkalmazott technológiák, módszerek 
felmérése, a technológiák hatékonyságának értékelése, 
stratégiai célokhoz való illeszkedése, új technológiák 
megismerésének, megismertetésének (szervezeten 
belüli elterjesztésének), elemzésének módszerei) 

4.e. Információ és a tudásmenedzsment. � Rész-, ill. funkcionális stratégia kialakítása az 
információ és tudás menedzselésére a politika és 
a stratégia megvalósulása érdekében; szervezeten 
belüli információ- és tudásigények felmérése; a 
szervezeten belüli tudás és információ 
összegyőjtése, rendszerezése, menedzselése; a 
hozzáférés biztosítása; a belsı kommunikáció 
informatikai támogatása; az információk 
érvényességének, sértetlenségének, 
biztonságosságának biztosítása; egyedülálló 

� Strukturális tıkekategóriába sorolható módszerek, 
amelyek mind a humán, mind pedig a kapcsolati 
tıke növekedését szolgálják közvetett módon 

(Pl. milyen információs csatornákat használ a 
szervezet, ezek milyen rendszer szerint mőködnek, 
hogyan történik az információk győjtése, 
rendszerezése, hozzáférhetıvé tétele, továbbítása, az 
érvényesség ellenırzése, aktualizálása, 
biztonságosságának, sértetlenségének, 
torzulásmentességének biztosítása, hogyan ösztönzik a 
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szellemi tulajdon ápolása, fejlesztése; innovatív 
és kreatív gondolkodás ösztönzése 

munkatársakat a szellemi termékek elıállítására, 
átadására, hogyan biztosítják a tudás átadását, a tudás 
megosztását a szervezeten belül és kívül, és hogyan 
biztosítják a szellemi tulajdon védelmét) 

5. Folyamatok 
5.a. A folyamatok módszeres megtervezése és 
menedzselése. (�1.b., � 2.c., � 7.a., � 9.b.) 

� A folyamatok (azon belül) kulcsfolyamatok 
megtervezése, érintettek azonosítása; folyamatok 
kapcsolatrendszerének kialakítása és 
menedzselése; folyamatirányítási rendszer 
kialakítása; rendszerszabványok alkalmazása; a 
folyamatok indikátorainak meghatározása és a 
folyamatok teljesítményével kapcsolatos célok 
kitőzése; a folyamatmenedzsment rendszer 
hatásosságának felülvizsgálata a stratégai 
megvalósítása szempontjából 

� Strukturális tıke kategóriájába sorolható 
módszerek és eljárások bemutatása 

(Pl. hogyan azonosítja a szervezet a mőködési 
folyamatait, hogyan hangolja össze a szabályozó 
dokumentumokat, a folyamatok értékelési 
rendszerének kialakítása és annak hogyanjai, hogyan 
történik a folyamatok átfogó, rendszerszintő 
értékelése, hogyan mőködtetik a folyamatokat, és 
hogyan határozzák meg a folyamatok lépéseit) 

5.b. A folyamatok szükség szerinti továbbfejlesztése 
az innováció alkalmazásával a vevık és más érintettek 
elégedettségének növelése érdekében. 
(�1.b., � 2.c., � 7.a., � 9.b.) 

� Továbbfejlesztési lehetıségek azonosítása és 
rangsorolása; a teljesítmény-és 
elégedettségmérések eredményeinek, a tanulási 
tevékenységbıl származó információk 
felhasználása (� 6.b., 7.b., 8.b.); megfelelı 
módszerek kiválasztása a változtatások 
bevezetésére (� 1.e.); a szükséges érintettek 
tájékoztatása, a munkatársak képzése és oktatása 
a változásokat illetıen (� 1.e.); annak 
biztosítása, hogy a változások elérik-e a kívánt 
eredményt 

� A munkatársak, vevık és a partnerek innovatív 
képességének és kreativitásának ösztönzése és 
hasznosítása a folyamatok rendszerének 
továbbfejlesztésében 

� Strukturális tıkekategóriába tartozó módszerek 
bemutatása, amelyek a humán tıke erejének 
kihasználásával a vevıi és kapcsolati tıke 
növekedéséhez járulnak hozzá (humán tıke 
strukturális tıkévé, és a strukturális tıke 
kapcsolati tıkévé való alakulásában vesznek részt 
ezek a módszerek) 

(Pl. hogyan történik a folyamatok értékelésébıl 
származó információk feldolgozása, a külsı partnerek 
elvárásainak figyelembe vétele a folyamatok 
fejlesztése során, hogyan győjtik a munkatársi 
ötleteket a folyamatok fejlesztéséhez, hogyan történik 
a változtatásokról való tájékoztatás, és a változások 
eredményességét hogyan vizsgálják felül) 
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5.c. A termékek és/vagy szolgáltatások tervezése és 
fejlesztése a vevıi igények és elvárások alapján. (� 
4.d., � 5.e., � 9.a.) 

� Piackutatásból, vevıi felmérésekbıl és más 
visszajelzésekbıl származó információk 
felhasználása a termékek/szolgáltatások 
tervezéséhez és fejlesztéséhez; továbbfejlesztési 
irányok elırejelzése az érintettek elvárásainak 
tükrében; új termékek/szolgáltatások 
kifejlesztése a partnerkapcsolatok, valamint a 
partnerek kreativitásának, innovációs 
tevékenységének és kulcskompetenciáinak 
kiaknázásával a vevıi igények és elvárások 
kielégítése érdekében;  

� Strukturális tıkekategóriába tartozó módszerek a 
vevıi és kapcsolati tıke növelése érdekében 

(pl. hogyan, milyen forrásokból győjtött információk 
alapján történik a termékek/szolgáltatások tervezése, 
fejlesztése, hogyan épülnek ebbe be a vevıi elvárások, 
igények, hogyan törekszik a szervezet a látens igények 
kielégítésére, hogyan terveznek meg és alakítanak ki 
új termékeket, szolgáltatásokat, változtatások 
bevezetésének elıkészítése és támogatása, fejlesztések 
eredményének mérése) 

5.d. A termékek és szolgáltatások elıállítása, szállítása 
és szervizelése és/vagy szolgáltatások biztosítása. 
(� 4.d., � 5.e., � 9.a. � 9.b.) 

� Termékek elıállítása, beszerzése, szolgáltatások 
nyújtása a mőszaki tervekkel és fejlesztésekkel 
összhangban; a termékek/szolgáltatások 
megismertetése, marketing tevékenysége, 
értékesítése a meglévı és potenciális vevık 
számára; vevıszolgálati tevékenység;  

� Strukturális tıkekategóriába tartozó módszerek a 
vevıi és kapcsolati tıke növelése érdekében 

5.e. A vevıi kapcsolatok menedzselése és javítása. (� 
6.a. és 6.b.) 

� A vevıkkel való napi kapcsolattartásra 
vonatkozó követelmények meghatározása és 
teljesítése; napi kapcsolattartás során a 
visszajelzések, panaszok és reklamációk 
kezelése; proaktív kapcsolattartás a vevıkkel; a 
kreativitás és innovativitás fenntartása az 
értékesítési és vevıszolgálati kapcsolatokban; 
felmérések és strukturált adatgyőjtési módszerek 
alkalmazása a vevıi kapcsolattartással 
kapcsolatos elégedettség szintjének 
meghatározása és fejlesztése érdekében (� 6.b.) 

� Strukturális tıkekategóriába tartozó módszerek 
bemutatása a vevıi tıke növelése érdekében 

(Pl. kik végzik, milyen gyakorisággal, és hogyan a 
közvetlen partnerek azonosítását, hogyan határozták 
meg a kapcsolattartás követelményeit, milyen 
információs csatornákat alakítottak ki és hogyan 
mőködtetik ezeket a közvetlen partnerek informálása 
céljából, hogyan győjtik, elemzik és értékelik a 
közvetlen partnerek igényeit, hogyan mérik az 
elégedettséget, ezeket hogyan használják fel a 
partnerkapcsolatok fejlesztéséhez, és hogyan vonják 
be a közvetlen partnereket a szervezet mőködésébe) 
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Eredmények A szervezetek kiváló és hatékony 
mőködésének alátámasztása 

 

6. A vevıkkel kapcsolatban elért eredmények (���� 1.c., ���� 2., ���� 3., ���� 5.c., 5.d., 5.e. 
6.a. A vevık véleménye, elégedettsége A vevık véleményét bemutató elégedettségmutatók 

szempontjai az intellektuális tıkekategóriák 
szerint csoportosítva: 

� elérhetıség, kommunikáció, átláthatóság, 
rugalmasság, a termék minısége és 
megbízhatósága, a fejlesztések innovativitása, 
termékismertetık, garanciális feltételek 

� az alkalmazottak alkalmassága és magatartása, 
válaszadási, reagálási képesség, tanácsadás és 
támogatás, panaszok és reklamációk kezelése, 
vevıi megkeresésre való reagálás gyorsasága,  

� visszatérı vevık, a szervezet ajánlása más 
vevıknek, a szervezet más termékeinek 
megvásárlása  

� strukturális tıkeelemek és az abban való 
erısségek azonosítása, így az alkalmazott 
módszerek visszaigazolása 

� humán tıkeelemek vevık szempontjából fontos 
erısségeinek azonosítása 

� a vevıi tıke fontos mutatószámai 
(Pl. felmérések eredményeinek bemutatása, és annak 
megítélése, hogy a megfelelı módszerek 
bevezetésével a kitőzött célokat elérte-e a szervezet) 

6.b. Belsı teljesítménymutatók (a vevıi elégedettség 
háttér összefüggéseinek megismerésére, 
megértésére és figyelemmel kísérésére, valamint a 
vevıknek a szervezetrıl és teljesítményérıl alkotott 
véleményével kapcsolatos eredmények 
elırejelzésére használ) 

A belsı teljesítménymutatók az intellektuális 
tıkekategóriák szerint csoportosítva: 
� elismerések és díjra történı jelölések száma; a 

szakmai tevékenységgel kapcsolatos 
sajtóvisszhang; versenyképességi mutatók; 
hibás, rossz és visszautasított tételek aránya; 
forgalomba hozatali engedélyek, megfelelıségi 
jelek, környezeti címkék megszerzésének 
mutatói; szavatossági és garanciális feltételek 
alakulásának teljesítménymutatói; logisztikai 
mutatók; termék életciklus; a termék- és/vagy 
szolgáltatásfejlesztés innovativitásának mutatói; 
a piacra jutás idıszükséglete;  

� vevıi panaszok és reklamációk alakulása; a 
vevıi képzési igény felmérésével kapcsolatos 
mutatók; vevıi panaszok és reklamációk 
kezeléséhez kapcsolódó mutatók; válaszadási 

� a kapcsolati (vevıi) tıke megerısítését szolgáló 
strukturális tıkeelemekkel kapcsolatos 
mutatószámok 

� a humán és strukturális tıkeelemek sikerességét 
alátámasztó kapcsolati (vevıi) tıke mutatószámai 

(Pl. a vevık elégedettségének értékeléséhez is 
rendelhetık belsı indikátorok mutatók, ezek egyik 
része alátámasztja az elégedettség megítélését, azaz 
közvetett módon jelzik a partnerek elégedettségét, a 
másik típusú mutatók pedig erısítik a partnerek 
elégedettségét) 
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arány; a partnerkapcsolat idıtartama; vevıi 
ajánlások száma; rendelések gyakorisága és 
értéke; vevıi reklamációk és dicséretek aránya, 
száma; új és/vagy elvesztett üzletekkel 
kapcsolatos mutatók; megtartott vevık száma 

7. A munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények (���� 1.b., 1.d., ���� 2.d., ���� 3., ���� 4., ���� 5. 
7.a. A dolgozók véleménye, elégedettsége. A munkatársak elégedettségét, véleményét bemutató 

elégedettségmutatók az intellektuális tıkekategóriák 
szerint csoportosítva: 
� karrierfejlesztés; kommunikáció, felhatalmazás, 

esélyegyenlıség, bevonás; irányítás; tanulási és 
önmegvalósítási lehetıség; elismerés, a célok 
kitőzésének és értékelésének; a szervezet 
értékrendjének, küldetésének, jövıképének, 
politikájának és stratégiájának; valamint a 
képzésnek; az alkalmazási munkafeltételeknek; a 
munkakörnyezetnek; a munkahely 
biztonságának; a juttatások rendszerének; a 
szervezetrıl alkotott általános képnek a 
munkatársi megítélése; 
 

� az itt megjelenı munkatársi elégedettségmérést 
szolgáló szempontok a munkatársak által e 
szempontoknak tulajdonított fontosságát is alapul 
véve a humán tıke megerısítése érdekében tett 
strukturális tıke menedzselésének sikerességét 
támasztják alá.  

� A humán tıke szervezet szempontjából fontos 
mutatószámai 

(felmérések eredményeinek bemutatása, és annak 
megítélése, hogy a megfelelı módszerek 
bevezetésével a kitőzött célokat elérte-e a szervezet) 

7.b. Belsı teljesítménymutatók (a munkatársi 
elégedettség alakulása mögött lévı összefüggések 
megismerésére, megértésére, és figyelemmel 
kísérésére, valamint a munkatársaknak a 
szervezetrıl és teljesítményrıl alkotott 
véleményével kapcsolatos eredmények 
elırejelzésére használja). 

Belsı teljesítménymutatók az intellektuális 
tıkekategóriákhoz kapcsolódóan: 
� a szükséges és rendelkezésre álló képességek 

mutatói; egyének és csoportok termelékenységi 
mutatói; a képzések és a munkatársakkal 
kapcsolatos fejlesztések eredményességének 
mutatói; hiányzások és megbetegedések mutatói; 
balesetek száma és aránya; munkaügyi sérelmek, 
panaszok és viták; a munkaerı felvétel, az 
alkalmazás tendenciái; a munkaerı elvándorlás, 
a fluktuáció és a munkatársi hőség mutatói; 
sztrájkok 

� külsı szervezetek által adományozott díjak, 
kitüntetések;  

� a team munka mérhetı hasznának mutatói; a 
munkatársi felmérésekben való részvétel aránya; 

Az elızı felsorolásnak megfelelıen: 
� a szervezet humán tıkéjének és az abban rejlı 

lehetıségek értékelését szolgáló mutatók 
� a humán tıke növekedését szolgáló strukturális 

erıfeszítéseket leíró mutatószámok 
(Pl. a munkatársak elégedettsége egyrészt 
alátámasztható ráfordítás jellegő mutatókkal, amelyek 
azt mutatják be, hogy mit tett az intézmény a 
munkatársak elégedettségének növelése érdekében, 
másrészt pedig olyan mutatók számbavétele, amelyek 
alátámasztják a munkatársak elégedettségét, másrészt 
pedig a munkatársakkal kapcsolatos módszerek 
eredményességének mutatói) 
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a fejlesztı teamek munkájába való bevonás 
mutatói; a javaslattételi rendszerbe való bevonás 
mutatói; a szervezet által nyújtott lehetıségek és 
juttatások igénybevétele, kihasználtsága; a 
személyzeti adminisztráció pontosságának 
mutatói; a munkatársi kérdésekre, kérésekre 
adott válaszok gyorsaságának mutatói; a 
képzések értékelésének teljesítménymutatói 

8. Társadalmi megítélés eredményei ���� 1.c., ���� 2., ���� 4.a. 
8.a. A társadalom véleménye, elégedettsége. A társadalom véleményét bemutató 

elégedettségmutatók példái: 
� kapcsolatokra való nyitottság; a szervezet, mint 

munkaadó; a szervezet, mint a társadalom felelıs 
tagja; kapcsolat az illetékes hatóságokkal; 
oktatási és képzési tevékenységekben való 
részvétel; orvosi és jóléti ellátás támogatása; 
sport és szabadidıs tevékenységek támogatása; 
újrahasznosítás; hulladékok mennyiségének 
csökkentése;  

� közösségre számára fontos információk 
közzététele; esélyegyenlıség feltételeinek 
megteremtése és biztosítása; etikai és erkölcsi 
magatartás; a társadalmat, kisebb közösségeket 
képviselı szervezetek bevonása a szervezet 
tevékenységébe; önkéntes munka és 
jótékonysági tevékenységek; mőködésbıl eredı 
kockázatok, környezeti ártalmak, 
energiafelhasználás csökkentésére irányuló 
törekvések eredményeinek bemutatása; szállítási 
módok megválasztása 

� A szervezet vevıi tıkén kívüli kapcsolati tıkéjét 
leíró szempontok 

� Közvetlenül a kapcsolati tıke növelését szolgáló 
strukturális tıkeelemek menedzselésének 
sikerességét mérı szempontok 
 

8.b. Belsı teljesítménymutatók (a társadalom 
szervezetrıl kialakított véleménye hátterének 
megismerésére, megértésére és figyelemmel 
kísérésére, valamint a társadalomnak a 
szervezetrıl és annak teljesítményérıl alkotott 
véleményének elırejelzésére használja) 

A belsı teljesítménymutatók lehetıségei az 
intellektuális tıkekategóriák csoportosítása alapján: 
� tanúsítások mutatói; a közösség tájékoztatásának 

teljesítménymutatói; a jótékonysági tevékenység 
mutatói; sport, szabadidıs és kulturális 
tevékenységek támogatásának mutatói; az etikus, 
erkölcsös magatartást alátámasztó mutatók; a 

� A szervezet vevıi tıkén kívüli kapcsolati tıkéjét 
jellemzı mutatószámok; 

� A kapcsolati tıke növelését célzó strukturális tıke 
(folyamattıke és technológiai tıke) mutatószámok 
bemutatása, amelyek a szervezeti siker 
jellemzéséhez kapcsolódnak 

(Pl. ráfordítás és eredmény/teljesítmény jellegő 
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társadalom bevonásával kapcsolatos mutatók; a 
társadalommal kapcsolatos információcserével 
kapcsolatos mutatók 

� vámvizsgálattal kapcsolatos mutatók; 
import/export tevékenység mutatói; termék 
kereskedelmi forgalomba hozatalával 
kapcsolatos mutatók; a környezeti terhelés 
csökkentésével és megelızésével kapcsolatok 
mutatók (zaj- és szagártalom mutatói, hulladék 
mennyiségi csökkentésének és kiküszöbölésének 
mutatói, az ökológiai hatás mutatói, 
energiafogyasztás csökkenése, újrahasznosítás 
mutatói) 

mutatók bemutatása) 

9. Kulcsfontosságú eredmények (���� 1.b., ���� 2. (2.c.), ���� 4., ���� 5.a., b., c., d. 
9.a. A szervezet kulcsfontosságú eredményei. A kulcsfontosságú eredmények a pénzügyi 

eredményeket túl a következı nem pénzügyi 
eredményeket foglalhatják magukba: 
� piaci részesedés; a piacra jutás idıszükséglete; 

mennyiségi eredmények; a folyamatok 
teljesítményével kapcsolatos eredmények; a 
szervezet sikerességének más eredményei 

A nem pénzügyi eredmények valamennyi 
intellektuális tıkeelemhez kapcsolódhatnak, ez 
szervezet- és elsısorban stratégia-specifikus.  
(stratégiai jellegő, hosszú távú célok megvalósulását 
és a szervezet kulcsfontosságúként azonosított 
folyamatainak eredményességét és hatékonyságát 
vizsgálják, az intézmény általános sikerességét leíró 
eredmények, az eredménymutatók kialakítása az 
intézmény célrendszeréhez kell, hogy illeszkedjen) 

9.b. A szervezet kulcsfontosságú mutatói (a szervezet 
mőködésével kapcsolatos mutatókat, folyamatai 
hatékonyságának megismerésére és figyelemmel 
kísérésére, valamint a kulcsfontosságú 
eredményeinek elırejelzésére és javítására használ 
a szervezet). 

Nem pénzügyi mutatók: 
� folyamatok teljesítménye; folyamatok értékelése, 

innováció; ciklusidı; hibaarány; innováció 
aránya; információ sértetlenségének adatai 

� partnerkapcsolatok értéke; beszállítók 
teljesítménye; partnerkapcsolatok száma és 
hozzáadott értéke; a partnerekkel közösen 
végzett fejlesztések száma és hozzáadott értéke;  

� szellemi tulajdon értéke; szellemi tıke értéke; 
szabadalmak száma, értéke; szerzıi jogi és 
szabadalmi díjak;  

A nem pénzügyi mutatók valamennyi intellektuális 
tıkeelemhez kapcsolódhatnak, ez szervezet- és 
elsısorban stratégia-specifikus. 
(olyan belsı teljesítménymutatók, amelyek az 
intézmény mőködését jellemzik, és a hosszú távú 
tervek megvalósulását teszik értékelhetıvé) 

 


