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I. 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 sikeres mőködését. Vállalati szinten az olyan eszközök, 

mint az információrendszerek, a vevıhőség, a reputáció, a márkák, a kompetenciák, az egyedülálló 

szervezeti struktúrák, eljárásmódok, a szervezeti kultúra, valamint a tudás a versenyképesség kritikus 

tényezıivé váltak. Természetes igényként merült fel, hogy mivel egyes intellektuális tıkeelemek sok 

szervezet esetében értékesebbek lehetnek, mint a rendelkezésre álló tárgyi eszközeik, hogyan lehetne e 

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

hozzájárulásukat mérni. Az elmúlt évtizedekben lezajlott változások eredményeképpen ma a vállalat 

által létrehozott érték 50-90%-a nem a hagyományos tárgyi eszközök, hanem a nem tárgyiasult 

tıkeelemek menedzselésének köszönhetı (Hope és Hope, 1998). 

Az 1980-as évek második felére tehetı az intellektuális tıkeelemek értékének észlelésébıl fakadó 

számszerősítési kezdeményezések szélesebb körővé válása, annak ellenére, hogy az intellektuális tıke 

mindig is jelen volt a szervezetek tevékenységeiben, stratégiájában. 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 felismerték, hogy az üzleti 

szervezetek 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).  

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

azonosítása és kimutatása, valamint azok értékelésére vagy 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). A témával kapcsolatos 

kutatások és irodalmak száma folyamatosan nı (Cañibano et al., 2000; Guthrie, 2001). 

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. Mindemellett a 

szervezetek intellektuális tıke mérési és értékelési céljai is nagy változatosságot mutatnak. Bár az 

elmúlt másfél évtizedben véghezvitt kísérletek, alkalmazások száma jelentısen nıtt, nem sikerült még 

valamennyi korlát lebontása. Az intellektuális tıkeelemek különbözı csoportjait meglehetısen 

részletesen azonosították és leírták, ám a menedzserek többsége inkább a mérés részleteiben, 

trendekben, folyamat jellegő változókban és az intellektuális tıkeelemek hasznosításában érdekelt. A 

külsı érdekelt felek tájékoztatásában viszont a kulcsfontosságú folyamatok és mutatók kerülhetnek 

elıtérbe.  
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1. ábra: A rendelkezésre álló intellektuális tıke mérési keretrendszerek (Sveiby, 2002) 

 

II. A kutatás célja 

Az intellektuális tıke szerepének felértékelıdésével az egyik legfontosabb kérdés, hogy a számos 

kínálkozó új módszerbıl, modellbıl (1. ábra) milyen szempontok 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. 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 alkalmazott indikátorok szervezet- és szituációfüggık, és a legtöbb esetben, az 

intellektuális tıkeelemek természetének megfelelıen, nem pénzügyi mutatószámok hozzárendelésével 

állunk szemben. Nincs általánosan, széles körben használható módszer, hanem csak olyan módszerek 

és eszközök vannak, amelyek bizonyos helyzetekben és bizonyos típusú vállalatoknál jobban 

megállják a helyüket (Bontis, 1999).  

A pénzügyi értékelési törekvések mellett a mutatószámokon alapuló mérési keretrendszerek is 

mutattak figyelemre méltó eredményeket, így Sveiby Immateriális Vagyonfigyelıje, vagy az 

Edvinsson nevéhez főzıdı Skandia Navigator, és több kezdeményezés történt a TQM és az 

önértékelési modellek adta lehetıségek kiterjesztésére is. Kutatásaimat a scorecard típusú módszerekre 
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alapoztam, amelyek célja az állapotfelmérés, valamint hogy választ találjanak arra, hogy hogyan 

menedzselhetık egyenként az egyes intellektuális tıkeelemek, és értékeljék azok stratégiai 

felkészültségét. 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 választásának 

másik oka a komplex rendszerek összemérésének problémaköre.  

A kutatás egyik célja annak vizsgálata, hogy az üzleti kiválóság mérésére szolgáló keretrendszer, 

az EFQM alapú önértékelési modell és annak kritériumrendszere hogyan teszi lehetıvé 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 

az önértékelést végzı szervezet egyrészt elégedettségmérések eredményeit foglalja össze, másrészt 

pedig olyan belsı teljesítménymutatókat sorakoztat fel, amelyek a modell ajánlása alapján alapvetıen 

nem pénzügyi természetőek.  

A kutatás másik célja annak bemutatása, hogy az önértékelési modellek kritériumrendszerét alapul 

véve, az önértékelés módszere hogyan járulhat hozzá az intellektuális tıkeelemek menedzselési és 

számszerősítési törekvéséhez, és az önértékelés során alkalmazott mutatószámok hogyan kapcsolhatók 

össze az intellektuális tıke mérését célzó olyan jól ismert keretrendszerekkel, mint pl. Sveiby 

Immateriális Vagyonfigyelıjével, a Skandia mutatószámrendszerével, vagy Allee modelljével. A 

kutatás további célja annak igazolása, 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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III. A kutatás ismeretháttere, alkalmazott módszerei 

Az értekezés elsı felében áttekintem a vonatkozó szakirodalmat, és az elmúlt idıszak fıbb 

kutatási kezdeményezéseirıl számot adva kívánom igazolni a kutatás aktualitását. Ennek keretében 

bemutatom az intellektuális tıke definiálásának nehézségeit és az intellektuális tıke legismertebb 

definícióit. Bontis és Serenko (2004) e téren publikáló szerzık impakt faktorait, valamint 

kutatóintézetek és tanácsadó szervezetek eredményeit bemutató munkáját alapul véve átfogó képet 

kívánok adni a legtöbbet idézett szerzık intellektuális tıke osztályozásairól, valamint a közöttük lévı 

hasonlóságokról és eltérésekrıl. Marr et al. (2003) és Andriessen (2004) kutatásaiból kiindulva 

ismertetem az intellektuális tıke mérésének legfıbb belsı és külsı motivációit, majd e motivációk és 

az intellektuális tıke számbavétele során felmerülı kérdések alapján Sveiby (2002) csoportosításának 

megfelelıen a legismertebb piaci érték alapú, eszközök megtérülésén alapuló, direkt mérési és 

scorecard típusú módszerek áttekintésére teszek kísérletet, közöttük kiemelt figyelmet a scorecard 

típusú módszerek kapnak. E módszerek bemutatásának hangsúlyát azok alkalmazási tapasztalatai, 

erısségei és gyengeségei adják. 

A bemutatott módszerek vezetnek el a vállalatok, azon belül is a kkv-k sajátos teljesítménymérési 

kérdéseinek tárgyalásához. Ennek során vizsgálom a nagyvállalati sajátosságokkal összevetve a kkv 

szektor intellektuális tıkéjének jellemzıit, a kkv-k teljesítményméréshez való hozzáállását és tipikus 

nehézségeit, valamint a kkv-k TQM szemléletének legfıbb jellegzetességeit, illetve a TQM 

szemléletének és az intellektuális tıke mérési szándékának kapcsolódási pontjait. A különbözı 

minıség díjak alapjául szolgáló önértékelési modellek egyfajta teljesítménymérési keretrendszerként 

az intellektuális tıkeelemek azonosítására, azok szervezeti teljesítményben betöltött szerepére, 

menedzselési módszereinek áttekintésére és e módszerek hatékonyságát és eredményességét 

alátámasztó, az intellektuális tıkeelemek mérését szolgáló mutatószámok megjelenítésére megfelelı 

kiindulási alapként szolgálnak. Részletesen bemutatom az EFQM modell választásának indokait és 

kritériumrendszerét.  

Az EFQM modell szerinti önértékelés, mint mérırendszer elvárja a kiválóságra törekvı 

szervezettıl, hogy a legfontosabb érdekelt felek elégedettségét folyamatosan nyomon kövesse, a 

méréseket összevesse valami mércével, és olyan külsı benchmarkokat válasszon, amelyek mellett a 

szervezet igazolni tudja kiválóságát. Az EFQM modell alapján önértékelést végzı szervezetek idırıl 

idıre felülvizsgálják e méréseket és az alkalmazott módszereket. E mérések eredményei szolgáltatnak 

alapot az alkalmazott módszerek és a szervezet sikerességének a megítéléséhez. 

Széles körben használható önértékelési keretrendszerre épülnek a különbözı minıség díjak (így 

pl. a Nemzeti Minıségi Díj (NMD), a Közoktatás Minıségéért Díj, a Közigazgatási Minıség Díj, a 

regionális minıség díjak), amelyek lehetıvé teszik, hogy a szervezetek alaposabban szemügyre 

vegyék menedzsment gyakorlataikat, üzleti eredményeiket, és standard kritériumaik a benchmarking 
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lehetıségét is megadják. Az önértékelést rendszeresen alkalmazó hazai szervezetek száma a becslések 

szerint közel háromszáz, és több százra tehetı a regionális és nemzeti minıség díjra pályázók száma 

(Szövetség a Kiválóságért, 2007). A vizsgálat tárgyát az 1996 óta meghirdetett Nemzeti Minıségi 

Díjat elnyert vállalatok alkotják, amelyek között kiemelt figyelmet kapnak a kis- és közepes mérető, 

termelı vagy szolgáltató kategóriában nyertes vállalatok. Ennek alapját a kkv-k – szakirodalmi 

áttekintésben bemutatott – hazai teljesítménymérési motivációi, sajátosságai, tapasztalatai, erısségei 

és gyengeségei adják, valamint az, hogy a scorecard típusú intellektuális tıke mérési keretrendszerek a 

kkv-k esetében az intellektuális tıke mibenlétének megértését és a mérés motivációit jobban 

szolgálják. Mindehhez pedig a hazai minıség díj nagyvállalati kategóriában nyertes szervezetei 

viszonyítási alapként szolgálnak. Olyan módszert kerestem, amely az intellektuális tıke mérésének 

keretrendszerévé válhat, amely szükségessé teszi mind pénzügyi, mind pedig nem pénzügyi 

mutatószámok definiálását, és szélesebb körben ismert, mint az értekezés korábbi fejezeteiben 

bemutatott intellektuális tıke mérési módszerek és modellek. Emellett figyelembe kívántam venni a 

nem pénzügyi mutatószámokon alapuló teljesítménymérés legfıbb hiányosságait is (Ittner és Larcker, 

1998; 2004). 

A 2006 évi1 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 

számszerősítésének megalapozásához 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.  

31 Nemzeti Minıségi Díjat nyert vállalat összesen 39 alkalommal (Európai Minıség Díj 

pályázására is) végzett önértékelési gyakorlatát alapul véve a kutatás középpontjába az Eredmények 

oldal alkritériumait helyeztem, megvizsgálva, hogy milyen mutatószámokat, milyen 

mértékegységekkel, és milyen hosszú idı óta mérnek a szervezetek. 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.  

                                                      

1 A 2007-es Nemzeti Minıségi Díj kiírására 2008. februárjának végén került sor.  
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IV. Tudományos eredményeim 

IV.1. Az EFQM modell alkritériumrendszere és az egyes intellektuális tıkeelemek 

önértékelésének lehetısége 

Hipotéziseim: 

H1: Az intellektuális tıke jellemzésének egyik lehetséges módja az önértékelési modellek alkalmazása.  

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.  

Az EFQM modell kritériumainak és alkritériumainak többsége a nehezen megragadható, puha 

szervezeti tényezıkhöz kötıdik, mivel a szervezeti kiválóság felmérése során 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 

vállalatok társadalmi felelısségvállalása. 

Az értekezésben egy vállalati példán keresztül mutatom be a vizsgált szervezetek önértékelésébıl 

összegyőjtött információkat és azok rendszerezésének módját. Az így kialakult táblázatok megfelelı 

alapot szolgáltattak arra, hogy felmérve az egyes vállalatok által az önértékelés során – döntıen az 

Eredmények oldali alkritériumokban – bemutatott mérıszámokat, mely intellektuális tıkeelemek mely 

alkritériumokban vál(hat)nak láthatóvá. Az EFQM modell kritériumai közötti ok-okozati 

kapcsolatokat felhasználva a modell 32 alkritériumát az intellektuális tıkekategóriákkal, így a humán 

tıkével, a strukturális tıkével és kapcsolati (vevıi) tıkével egyenként állítottam logikai kapcsolatba. 

Ezen – a nemzetközileg elfogadott keretrendszernek megfelelı – 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 

eredményeit, emellett a modell struktúrájában a társadalmi hatás a szervezet kapcsolati tıkéjének 

részeként, de a vevıi tıkétıl világosan elkülönítve jelenik meg.  

A 31 vizsgált vállalat önértékelési gyakorlatát, az EFQM modell kritériumrendszerét, valamint az 

NMD pályázati útmutatójában szereplı ajánlásokat alapul véve végeztem el az egyes alkritériumok és 

intellektuális tıkekategóriák párhuzamba állítását. Az EFQM modell alkritériumai és az egyes 

intellektuális tıkekategóriák közötti kapcsolatokat külön táblázatban foglaltam össze. 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, az alkritérium modellbeli szerepe és értelmezése, valamint a 
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vizsgált vállalatok önértékelési gyakorlata határozta meg. A fenti megfigyeléseim alapján 

fogalmaztam meg 1. tézisemet: 

 

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 nem csak 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 EFQM modell alkritériumait és a kapcsolódó intellektuális tıkeösszetevıket logikai 

kapcsolatba állítva az alábbi hipotézist fogalmaztam meg:  

H3: A teljesítménymérési gyakorlat feltérképezésére vonatkozó hazai kutatásokat, az önértékelést 

végzı szervezetek becsült számá, 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.  

Az EFQM modell Adottság oldali alkritériumai természetüknél fogva az intellektuális tıke 

menedzselésérıl, és annak módszereirıl ad(hat)nak számot. Az Adottságok oldali alkritériumok 

kivétel nélkül a strukturális tıke menedzselését és növekedését szolgáló módszerek, eszközök, 

technikák és folyamatok bemutatását szolgálják, és azt, hogy a strukturális tıkén keresztül hogyan 

nyilvánul meg a humán tıke, valamint a kapcsolati (vevıi) tıke növelésének szándéka. Az Adottság 

oldal 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 rendelkezésére álló humán és vevıi tıkéjét bizonyos strukturális tıkeelemek 

növelésének szolgálatába. Kevesebb az olyan alkritérium, amely kizárólagosan valamely strukturális 

tıkeelem menedzselését és növekedését szolgálja. 
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Az Eredmények oldalon az „a” alkritériumokban elégedettségmérések eredményeit, és 

kulcsfontosságú eredményeket, a „b” alkritériumokban pedig olyan belsı teljesítmény- és 

kulcsfontosságú mutatókat jelenítenek meg a szervezetek, azokkal kapcsolatban pedig több éves 

pozitív tendenciáikat, versenytársakhoz viszonyított kiemelkedı eredményeket, és elért vagy 

megközelített belsı kitőzött célokat, amelyek alapján igazolható, hogy e mutatószámok alkalmasak a 

humán tıke, a strukturális tıke és a vevıi tıke egyes elemeinek kvantitatív megragadására.  

Az is igazolható, hogy egy-egy alkritérium nem rendelhetı kizárólagosan csak egy-egy 

intellektuális tıke kategóriához az Eredmények oldalon sem. Számos alkritérium található a humán 

tıke és strukturális tıke 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 találhatók, ezek 

jellemzıen azok az alkritériumok, amelyek a szervezet valamennyi intellektuális tıkekategóriájához 

kapcsolódnak. Így pl. a politika és a stratégia kialakítása, annak felülvizsgálata és aktualizálása 

valamennyi érdekelt fél elvárásainak bevonásával valósul meg, de ide sorolhatóak a stratégiai célok 

megvalósulását mérı kulcsfontosságú eredmények és mutatók is. Az átfedés azon túl, hogy egy-egy 

alkritérium bemutatása több intellektuális tıkekategóriához is kapcsolódhat, annak is köszönhetı, 

hogy bizonyos intellektuális tıkeelemek menedzselési módszerei, illetve a kvantifikálásra szolgáló 

mutatószámok több alkritériumban is megjelenhetnek, illetve annak, hogy bizonyos intellektuális 

tıkeelemek esetében megfontolás tárgya lehet, hogy a humán tıkéhez, a strukturális tıkéhez, vagy a 

kapcsolati tıkéhez tartozik (pl. márkaismertség mérésének eredményei). Az EFQM modell 

kritériumrendszerét és a vizsgált vállalatok önértékelési gyakorlatát alapul véve fogalmaztam meg a 2. 

tézisemet: 

 

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 
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módszerek eredményességét alátámasztó elégedettségmérési eredmények, valamint belsı teljesítmény- 

és kulcsfontosságú mutatók értékelendık. 

IV.2. A kiválóság alapelvei és az intellektuális tıkekategóriák közötti kapcsolat 

Az EFQM modellhez szorosan kapcsolódó szervezeti kiválósági alapelveket, valamint az 

alkritériumok és intellektuális tıkekategóriák közötti kapcsolatokat felhasználva az alábbi 

hipotézisekbıl indultam ki a TQM filozófia és intellektuális tıke szemlélet logikai párhuzamba 

állításánál: 

H4: Az 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 tetten 

érhetık.  

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 stratégiai célok teljesülését hivatottak alátámasztani.  

Az intellektuális tıkeelemek és az EFQM alkritériumok kapcsolatát tartalmazó táblázat alapján jól 

szemléltethetı az egyes alkritériumok és az intellektuális tıkekategóriák egymásra hatásának 

kapcsolatrendszere is, ami az önértékelés lényegébıl fakad. Ennek 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.  

Ezt kiegészítette a humán tıkéhez, majd a strukturális tıke részeként – a nemzetközi szakirodalmi 

felosztásnak megfelelıen – a folyamatokhoz, a szervezeti tanuláshoz, a szervezeti struktúrához, a 

szervezeti innovációhoz, valamint az információ- és kommunikációs rendszerhez, a kapcsolati tıkén 

belül pedig a beszállítói, szövetségesi, valamint a szervezet tágabb környezetét jelentı, a vállalat 

reputációját meghatározó társadalmi intézményekkel, elemekkel fenntartott együttmőködéseket 

megtestesítı kapcsolati tıkéhez, mint intellektuális tıkeelemhez kapcsolódó adottság és eredmény 

oldali alkritériumokat és kiválósági alapelveket integráló táblázat. Az egyes intellektuális 

tıkeelemekhez közvetlenül kapcsolódó alkritériumok modellbeli maximális pontszámának 

megjelenítésével (amely nem a vállalati gyakorlatot tükrözi) 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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A szervezetek a 9.a. alkritériumban (Kulcsfontosságú eredmények) a legfontosabbnak tartott, a 

politikában és stratégiában megfogalmazott kulcsfontosságú célokhoz rendelt eredményeket mutatják 

be. A kulcsfontosságú eredményeknek csak egy része kapcsolódik a pénzügyi eredményekhez, egy 

másik meghatározó részük nem pénzügyi eredményeket foglal 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 bemutatásra kerülı 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, azok számszerősítéséhez 

hozzájárulhatnak, ráadásul a stratégiai megvalósulásának nyomon követését teszik lehetıvé, így 

azonosíthatók 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 intellektuális tıke részletesebb felbontásával és a kapcsolódó alkritériumokkal és kiválósági 

alapelvekkel azokat logikai kapcsolatba állítva fogalmaztam meg a 3. tézisemet: 

 

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.  

 

Az Eredmények oldali kritériumokban megjelenı indikátorokat alapul véve és kiemelve a 

kritériumrendszerbıl a stratégiai célok teljesülését felülvizsgáló kulcsfontosságú eredményeket és 

mutatókat, az alábbi hipotézisekbıl kiindulva fogalmaztam meg a 4. tézisemet: 
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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. 

H6: Annak ellenére, hogy többek véleménye szerint a hazai kkv szektor nem jártas a korszerő 

menedzseri, üzleti és pénzügyi módszertanok alkalmazásában, az önértékelés során, számos 

intellektuális tıkeelem mérésével és nyomon követésével foglalkoznak.  

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 helye van az EFQM alapú önértékelési modellben és az 

önértékelést végzı vállalatok az Eredmények oldal alkritériumaiban élnek e mutatószámok 

megjelenítésének lehetıségével. 

A vizsgált vállalatok közül három példát bemutatva kívánom alátámasztani azt a feltevésemet, 

hogy Sveiby (1997), Edvinsson és Malone (1997), valamint Allee (2000) által javasolt intellektuális 

tıkeelemeket mérı mutatószám kategóriák jelen vannak az EFQM alapú önértékelésekben. 

Mindhárom vállalat kis vagy közepes mérető, és az NMD történetének három korszakát megtestesítve 

a kritériumrendszer változását is jól mutatják. A vállalati esetpéldákon keresztül az EFQM modellben 

alkalmazott belsı teljesítménymutatók és a kulcsfontosságú eredmények és mutatók között 

megtaláljuk a növekedés, megújulás, a hatékonyság, a hasznosítás és a stabilitás indikátorait is, még az 

NMD elsı nyertesei esetében is. A három vállalati példán keresztül az is megfigyelhetı, hogy a 

különbözı intellektuális tıkekategóriák mérésére használt mutatószám-típusokat a szervezet mely 

alkritérium tárgyalása kapcsán mutatta be, így a stratégia szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt 

(intellektuális tıkeelemeket mérı) indikátorok is megjelennek e táblázatokban. Ugyanakkor az 

önértékelés során bemutatott mutatószámok rendszerezésekor azt is jelezni kívántam, hogy hány éves 

pozitív trendeket mutat be a vállalat. Ezt a vállalatok – megfelelve a Sveiby (2001, p. 230.) által 

megfogalmazott elvárásoknak – mind az elégedettségmérések esetében bemutatott szempontok, mind 

intellektuális tıkeelemek mérésére szolgáló mutatószámok esetében benchmark adatokkal is 

kiegészítik.  

A vizsgált vállalatok alapján kijelenthetı, hogy – vállalati mérettıl függetlenül – használnak a 

szervezeti kiválóság jellemzésére alkalmas nem pénzügyi mutatószámokat, és élnek ezek bemutatási 

lehetıségével az önértékelés során. E nem pénzügyi mutatószámok nagy része köthetı valamely 

intellektuális tıkeelem menedzselési módszerének alátámasztásához, vagy azok mérési és 

számszerősítési törekvéséhez. A kulcsfontosságú eredmények között megjelenı pénzügyi és nem 

pénzügyi mutatószámok a stratégiai célok teljesülésének nyomon követését szolgálják, vagyis a 

kulcsfontosságú folyamatokhoz kapcsolódó mérıszámok között megtalálhatók az intellektuális tıke 

mérését szolgáló mutatószámok is, így a stratégiai célok teljesülésének vizsgálata részben e nem 

pénzügyi mutatószámok figyelembevételével is történik.  
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Mindezen eredmények alapján fogalmaztam meg a 4. tézisemet: 

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.  

 

IV.3. A kutatási eredmények összességébıl fakadó következtetések 

A TQM filozófiát valló szervezetek önértékelési gyakorlata, az EFQM modell kritériumrendszere, és 

az intellektuális tıke EFQM modellen keresztül történı megjelenítési lehetısége, valamint a kutatási 

eredmények összessége alapján fogalmaztam meg a következı két tézisemet, amelyek közül az 5. tézis 

az alábbi hipotézisbıl indult ki: 

H9: Az EFQM modell az intellektuális tıke mérésének belsı és külsı motivációi közül önmagában 

többet is támogatni képes.  

Az értekezésben bemutatott intellektuális tıke mérési motivációk közül a Nemzeti Minıségi Díj 

nyertes vállalatok önértékelési gyakorlatát és céljait alapul véve az EFQM modell alkritérium-

rendszerének, az intellektuális tıkeelemek közötti összefüggéseknek és szinergikus hatásoknak, 

valamint a kulcsfontosságú eredményeknek és mutatóknak köszönhetıen az EFQM modell szerinti 

önértékelés több belsı és külsı motivációs cél teljesülését képes önmagában és akár egyszerre is 

támogatni.  

Az EFQM modell Eredmény oldali alkritériumaiban az NMD nyertes vállalatok az 

elégedettségmérési eredményeket, a belsı teljesítménymutatókat és kulcsfontosságú mutatókat – a 

szervezeti kiválóság részeként – több éves pozitív trendek formájában, elért vagy megközelített 

szervezeti célok megjelenítésével, és ahol lehetséges más szervezetekkel való összehasonlításban 

mutatják be. E pozitív trendek és folyamat jellegő változók elsısorban belsı motivációs célokat 

támogatnak, és a szervezeti információrendszer részét képezhetik. 

Az EFQM modellt azonban nemcsak belsı menedzsment cél, hanem külsı felek felé történı 

beszámolási cél és mérési szándék is vezérli, 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 a befektetık, hitelezık, és ügyfelek elıtt kívánja magát a szervezet jellemezni. 

Ehhez jó eszköz lehet a kulcsfontosságú eredmények és mutatók rendszere (köztük a 

teljesítménymérés hagyományos mutatóival, a pénzügyi eredményekkel és mutatókkal), kiegészítve a 
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hozzájuk kapcsolódó magyarázatokkal. Így a kulcsfontosságú eredmények és mutatók között 

megjelenı nem pénzügyi mutatók egyrészt a stratégia értékeléséhez, megvalósulásának nyomon 

követéséhez járulnak hozzá (belsı motivációs cél), másrészt pedig a szervezeti eredmények külsı 

érdekelt felek felé történı bemutatását is lehetıvé teszik (külsı motivációs cél). 

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. 

 

Az értekezés II.3. alfejezetében 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 egyes intellektuális tıkeelemek közötti szinergikus 

hatásoknak, valamint a kulcsfontosságú eredményeknek és mutatóknak köszönhetıen az EFQM 

modell szerinti önértékelés több cél teljesülését képes önmagában támogatni.  

A kutatás során a TQM filozófia és az intellektuális tıke szemléletének logikai összekapcsolása 

indokolta az utolsó hipotézis megfogalmazását:  

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 alkalmazhatók 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). Szabó (1994) 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; és (3) az alkalmazottak 

felhatalmazása. A TQM alapelveinek megvalósulását jól tükrözi az EFQM modell, így a TQM 
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alapelvek megvalósulásának, érvényesülésének bemutatására és mérésére szolgáló önértékelési 

modellben megjelenı módszerek egyúttal alkalmasak az intellektuális tıkeelemek menedzselésére is.  

A vevıközpontúság érvényesítésére, a folyamatos javításnak és a munkatársi bevonás 

módszereinek értékelésére alkalmazott mutatószámok lehetıvé teszik a szervezet vevıi, strukturális és 

humán tıkéjének számszerősítését. A vevıközpontúsághoz kapcsolódó Adottság oldali alkritériumok 

bemutatják a vevıi tıke menedzselésének módszereit, majd a Vevıkkel kapcsolatban elért 

eredmények kritériumban a módszerek eredményességét alátámasztó elégedettségmérési 

eredményeket és belsı teljesítménymutatókat láttatnak a szervezetek. A szervezeti folyamatokhoz, 

struktúrához, eljárásokhoz, a szervezeti tanuláshoz, innovációhoz, valamint a kommunikációs és 

információs folyamatok menedzseléséhez kapcsolódó módszerek szintén az Adottság oldali 

alkritériumokban kapnak szerepet, a módszerek eredményességét alátámasztó elégedettségmérési 

eredmények és belsı teljesítménymutatók azonban több alkritériumhoz köthetık. A munkatársak 

bevonásának, felhatalmazásának módszerei nemcsak az Emberi erıforrások kritériumban kerülnek 

értékelésre, hanem minden Adottság oldali kritériumban megjelennek ennek vonatkozásai, így a 

Vezetés (pl. 1.e.), a Politika és Stratégia (pl. 2.a., 2.d.), a Partnerkapcsolatok és erıforrások (pl. 4.d.), 

valamint a Folyamatok kritériumban is (pl. 5.b., 5.c.). A módszerek eredményességét alátámasztó 

mutatók pedig döntıen a 7. Munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények kritériumban bemutatott 

elégedettségmérési eredményeken, illetve a belsı teljesítménymutatókon keresztül értékelhetık. 

Mindezek alapján fogalmaztam meg utolsó 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 értékelésére alkalmazott mutatószámok lehetıvé 

teszik a szervezet vevıi, strukturális és humán tıkéje egyes elemeinek számszerősítését.  
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V. Téziseim angol nyelven 

Thesis 1: 

The EFQM-based self-assessment model is suited for describing the prescence of intellectual capital, 

thus human, relational (customer) and structural capital in the organization and for analyzing the 

quality of these intellectual elements.  

 

 

Thesis 2: 

Taking the self-assessment practice of Hungarian National Quality Award winners as a basis it can be 

stated clearly that the introduction of managing methods of intellectual capital elements and the 

presentation of indices confirming the effectiveness of the applied methods play a significant role in 

the EFQM model based self-assessment process and through that in business excellence.  

 

 

Thesis 3: 

The EFQM model allows synergic effects between intellectual capital elements to be seen and in the 

course of regular self-assessments it also provides the opportunity for the intellectual capital elements 

that further the fulfilment of strategic purposes to come to the front.  

 

 

Thesis 4: 

Taking the applied self-assessment practice as a basis the tendency can be clearly caught that besides 

financial measures non-financial measures in connection with elements of human capital, structural 

capital and customer capital also become appreciated among key results and indices which indicate the 

fulfilment of strategic purposes and their follow-up. It confirms the contribution of measuring and 

managing intellectual capital elements to strategic purposes.  
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Thesis 5: 

The EFQM-based self-assessment can assure most of all the following intellectual capital 

measurement motivations: 

� furtherance of strategie formation, 

� converting business strategy into actions,  

� evaluation of the fulfilment of the strategy,  

� assessment of the effects of the business activity and its overall management, 

� developing and improving human capital elements,  

� enrichment of information for parties interested describing real values and future performance 

of the organization, and  

� enforcement of the reputation of the organization. 

 

 

Thesis 6:  

The three principles of TQM and the internationally accepted classification of intellectual capital can 

be matched logically: the principle of customer orientation contributes to managing and measuring 

cutsomer capital, the principle of continuous improvement contribute to managing and improving 

structural capital, while the empowerment of employees contribute to managing and improving the 

human capital of the organization.  
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