
A nem tárgyiasult eszközök számbavétele - az intellektuális tőke megjelenése 

 

Ez a tananyag a nem tárgyiasult erőforrások – vagy más néven intellektuális tőke – fogalmát tekintjük 
át, valamint bemutatjuk annak relevanciáját a szervezeti értékteremtésben. Ahogy látni fogjuk, 
számos tendencia is alátámasztja a nem tárgyiasult erőforrások szerepének növekedését a 
teljesítmény előállítási folyamatban, ezért e nehezen mérhető és megragadható erőforráscsoport 
beépítése a teljesítménymérés és –értékelés eszköztárába sok esetben elkerülhetetlen. Éppen ezért a 
fejezet második része az intellektuális tőke megragadására alkalmas, illetve kialakított 
teljesítménymenedzsment eszközöket mutat be kifejezetten gyakorlati példákkal illusztrálva. 

 
Első szintű címsor-1: Bevezetés 

Szöveg:  A nem tárgyiasult erőforrások vagy másképp intellektuális tőke mérése és szervezeti 
irányításba történő beemelése napjaink menedzsmentirodalmának egyik legtöbbet tárgyalt 
témaköre, amely intenzíven foglalkoztatja a szervezetek vezetése iránt érdeklődőket: úgy az elméleti, 
mint a gyakorlati szakembereket. A téma gyakorlati relevanciáját illetően erősen megoszlanak a 
vélemények, az azonban kétségtelen, hogy az intellektuális tőke versenyképességben és a vállalati 
értékteremtésben betöltött szerepének vizsgálata a mai közgazdaságtani és vezetéstudományi 
kutatások egyik legnépszerűbb területe. 

A fejezet első részében ez utóbbi tendenciához csatlakozunk. Legfontosabb cél, hogy 
felhívjuk a figyelmet a nem tárgyiasult erőforrások fontosságára a vállalati teljesítmény 
szempontjából, illetve bemutassuk néhány olyan megközelítése, amelyek célja az intellektuális tőke 
kategorizálása, illetve a szervezeti irányításba történő beemelése. 

Ezt követően néhány a teljesítménymenedzsment szempontjából releváns menedzsment-
eszközt tekintünk át. A bemutatott eszközök célja, hogy valamilyen módon megragadják a szervezet 
nem tárgyiasult erőforrásait, és a számviteli szabályozás által erőteljesen korlátozott mérési 
mozgásteret kitágítsák. Mivel a számvitel célja egy egységesen megbízható kép mutatása a vállalat 
teljesítményéről, ezért teljesen érthető, hogy a szinte minden esetben és szervezetben egyedi 
tudáselemek számviteli aktiválása nehézségekbe ütközik. Ez egy adottság, ami a számvitel alapvető 
jellegéből adódik. Mindazonáltal a teljesítménymenedzsment eszköztár belső vezetői eszköz, a 
tudástőke megjelenítése a teljesítménymenedzsmentben akár mutatók, akár más formában releváns 
elvárás lehet. 

 

Első szintű címsor-2: A nem tárgyiasult erőforrások megjelenése a szervezetben 

Szöveg:  Ebben a részben először – mintegy a témakör gyakorlati relevanciáját 
alátámasztandó – azokra a napjainkban megfigyelhető trendekre térünk ki, amelyek a nem 
tárgyiasult erőforrások szerepének vállalati értékteremtésben betöltött egyre fontosabb – egyes 
esetekben már-már kiemelkedő – szerepére utalnak. Ezt az intellektuális tőke konkrét definíciója 
követi, kiemelten kezelve a téma gyakorlati relevanciáját, és ehhez kapcsolódóan az intellektuális 
tőke gyakorlatban megtalálható legfontosabb kategorizálásait. 

 

Második szintű címsor-2.1: Trendek a szervezeti értékteremtés megítélésében – a nem tárgyiasult 
erőforrások szerepének növekedése 

Szöveg:  A gyakorlati szakemberek számára az intellektuális tőke hatékony irányítása óriási 
kihívást jelent, annak ellenére is, hogy a nem tárgyiasult erőforrások kiemelkedő jelentőséggel bírnak 
napjaink társadalmában és gazdaságában egyaránt. A vállalatok egyrészt egyre jobban függenek az 
immateriális erőforrásoktól, másrészt minden iparágban egyre többet fektetnek intellektuális tőkébe. 
Leonard Nakamura kutatása szerint például az amerikai magánvállalkozások csupán az 1980-as 
évektől kezdődően összesen 1 trillió dollárt fektettek nem tárgyiasult erőforrásokba (Nakamura, 
2001. Idézi Lev, 2003. 5.o.). 



A vállalatok könyv szerinti és piaci értéke között napjainkban megfigyelhető óriási eltérés 
szintén jól illusztrálja a vállalatok értékét befolyásoló tényezőkben bekövetkezett változásokat. 
Megállapítható ugyanis, hogy amíg korábban a vállalat értékének legnagyobb részét a materiális 
formát öltő gépek, épületek vagy más eszközök jelentették, addig ez a mai szervezetekről korántsem 
mondható el: a S&P500 vállalatainak átlagos könyv szerinti értéke 1978-ban például még átlagosan a 
piaci érték 95 százalékát tette ki, addig ma ez az arány alig éri el a 20 százalékot (Juhász, 2004, 5.o.). A 
legtöbb szerző e nagymértékű eltérést – egyebek mellett – az immateriális erőforrások szerepének 
növekedésével magyarázza, annak ellenére is, hogy ezen erőforrások csupán kevés esetben válnak 
láthatóvá a vállalati mérlegben, eredmény-kimutatásban, illetve a szervezet belső jelentéseiben. 

Az immateriális eszközök kiemelt szerepét hangsúlyozza Baruch Lev is, amikor azt állítja, hogy 
ezek – a képzett és gyakorlott munkaerő, a szabadalmak, a know-how, a szoftverek, a 
vevőkapcsolatok, a márka, a szervezeti folyamatok és modellek stb. – eredményezik a vállalati 
növekedés és a részvénytulajdonosi érték legnagyobb részét, és ezekre vezethető vissza az USA-ban 
működő részvénytársaságok piaci kapitalizációjának jóval több, mint fele (Lev, 2004). 

A vállalat erőforrás-alapú megközelítésének követői (Prahalad-Hamel, 1990) szintén a nem 
tárgyiasult erőforrásokat – pl. alkalmazottak készségei, szabadalmak vagy a vezetői tehetség – 
tekintik a legértékesebb stratégiai erőforrásoknak. Véleményük szerint – a különböző tárgyi és 
pénzügyi eszközök mellett – ezekre építve lehet kiépíteni azokat az alapvető képességeket, amelyek 
aztán a vállalat hosszabb távú, jövőbeli sikerének motorjai lehetnek, hiszen legtöbbször értékesek, 
ritkák, nehezen másolhatók és nem, vagy csak tökéletlenül helyettesíthetők. 

Ez utóbbi nézetet képviseli Gyökér Irén is, amikor azt mondja, hogy a „szervezet stratégiai 
tőkéjét az emberek képességei, az általuk kialakított vevőkapcsolatok, a márkákról a vevőben 
kialakított kép, a hatékony belső információs és kommunikációs rendszerek jelentik.” (Gyökér, 2004. 
49.o.) A gazdaságban és a társadalomban lejátszódó folyamatokból – globalizáció, technológiai 
forradalom, verseny kiéleződése, szolgáltató ágazat megerősödése – kiindulva állítja, hogy nemcsak a 
high-tech ágazatokban, hanem a gazdaság valamennyi szektorában megfigyelhető az intellektuális 
tőke jelentőségének növekedése. Példaként az acélipart, a légi közlekedést és a fogyasztási cikkek 
piacát említi, hisz míg az előbbiben fejlesztések révén jelentősen csökkenthető az egy főre jutó 
bérköltség, addig a másodikban a helyfoglalási rendszer, míg a harmadik esetben a jól ismert 
márkanév jelenti a legfontosabb bevételi forrást. A szerző felhívja a figyelmet emellett az 
immateriális vagyon mérésének nehézségeire is, és a számvitel Szent Gráljának nevezi a szellemi tőke 
értékelésének problémáját. Kiemeli, hogy a nem tárgyiasult erőforrások és képességek – a többi 
erőforráshoz hasonlóan – csak akkor válhatnak versenyelőnnyé, ha a menedzsment képes azokat 
felismerni, hatékonyan alkalmazni és fejleszteni. 

 Az intellektuális tőke tulajdonosi, illetve fogyasztói értékteremtésben betöltött kiemelt 
szerepét azonban nemcsak az elméleti szakirodalom taglalja. A gyakorlati menedzsment szintjén 
megerősíti például az az Egyesült Államokban végzett kutatás is, amelyben a megkérdezett vállalatok 
84 százaléka szerint az utóbbi években nemcsak, hogy nőtt az emberi erőforrás jelentősége, hanem e 
trend erősödését várták (Oliver, 2001. Idézi: Juhász, 2004). 

Ezzel szinte teljesen megegyező eredményt hozott az a tudásmenedzsment magyarországi 
helyzetével foglalkozó 2005-ös felmérés, ahol a tudástőkét a válaszadók 77 százaléka fontos 
stratégiai eszközként nevezte meg. A felmérésben résztvevő 130 szervezet szinte valamennyi 
iparágból képviseltette magát (KPMG-BME Akadémia – Pannon Egyetem, 2006). 

 A fentiek mellett a szellemi tőke társadalmi és gazdasági jelentőségét jelzi az eredeti 
formájában 2000-ben kiadott Lisszaboni Határozat is, amely értelmében az EU átlagában K+F-re 
fordítandó összegnek 2007-ig el kell érnie a GDP 3 százalékát, ezáltal elősegítve, hogy Európa a világ 
legdinamikusabb tudás-alapú gazdaságává váljon. A határozat hangsúlyozza a vállalatok jelentős 
részvételét a folyamatban, a technológiát és a tudást nevezi a legfőbb sikertényezőnek a termék- és 
szolgáltatás-előállításban, valamint kiemeli, hogy napjainkban a nem tárgyiasult eszközök a 
menedzselés fő tárgyai (RICARDIS, 2005). 

 



Második szintű címsor-2.2: Az intellektuális tőke meghatározása 

Szöveg:  Ahogyan a nem tárgyiasult erőforrásokra vonatkozóan többféle, e tanulmányban 
egymás szinonimájaként használt elnevezés használatos, a többféleség a fogalommal kapcsolatos 
definíciókra is igaz, hiszen nem alakult ki egységes, széles körben alkalmazott meghatározás az 
intellektuális tőke tartalmát illetően. A következőkben ezért néhány fontosabb definíció kerül 
bemutatásra az intellektuális tőke fogalmának tisztázása érdekében. 

A szakirodalomban legtöbbször azokat az erőforrásokat értik nem tárgyiasult eszközök alatt, 
amelyek nem rendelkeznek materiális-fizikai, illetve pénzbeli megjelenési formával, azonban 
értékesek a vállalat számára (Kaufmann – Schneider, 2004 és Arbeitskreis IWR, 2001 alapján.). 

Gu és Lev mindehhez – a kontextus szerepét hangsúlyozva – hozzáteszi, hogy a nem 
tárgyiasult erőforrások nem feltétlenül jelentenek értéket, hanem azáltal válnak azzá, hogy részt 
vesznek a vállalat értékteremtő folyamataiban. A szerzők a K+F-et, a marketing- és 
reklámtevékenységet, valamint a vállalat HR- és IT-gyakorlatát tekintik a nem tárgyiasult értékek 
legfontosabb okozóinak (Gu – Lev, 2001). 

 Egy másik meghatározás szerint az intellektuális tőkét a vállalat azon eszközei jelentik, 
amelyek a tudásra épülnek. Ez a megközelítés azokat a szervezeti (belső) jellemzőket emeli ki, mint az 
alkalmazottak tudása és tapasztalata, a szervezeti folyamatok vagy az információs rendszer. Külső 
tényezők közül a márkaérték és a vevői bizalom kap hangsúlyt (Brennan – Connell, 2000). 

A fentihez hasonló definíciót ad Edvinsson és Sullivan, amikor az intellektuális tőkét olyan 
tudásként definiálja, amely értékké konvertálható (Pfeil, 2004).  

Mouritsen és szerzőtársai a nem tárgyiasult tudástőkét fejlett belső folyamatokkal, 
teljesítménnyel, növekedéssel, valamint a minőség javulásával azonosítják. Megközelítésükben az 
intellektuális tőke az alkalmazottakban, a vevőkben és vevőkapcsolatokban, a folyamatokban és a 
támogató technológiákban, valamint e négy elem közötti interakciókban rejlik (Mouritsen et al., 
2003).  

Az Európai Unió Bizottsága által támogatott RICARDIS nevű kutatás, amely a tudástőke 
szerepét vizsgálja kutatásorientált kis- és középvállalatokban, az intellektuális tőkét a szervezet 
humán, szervezeti és kapcsolati tőkéjeként és az ezekkel kapcsolatos tevékenységek 
kombinációjaként definiálja (RICARDIS, 2005. 4.o.). 

Végül, de nem utolsósorban Kaplan és Norton – a Balanced Scorecard módszertan két atyja – 
az immateriális erőforrásokat a cég alkalmazottainak vevői szükségletek kielégítésére vonatkozó 
képességeinek összességeként határozza meg. Megközelítésükben a szellemi tőkét emberi 
(képességek, tehetség), információs (információrendszerek, tudásalkalmazások, infrastruktúra) és 
szervezeti tőkeelemek (kultúra, vezetés, összehangolás, teammunka) formájában megjelenő a 
tudásként értelmezhetjük, amely azért létezik a szervezetben, hogy megkülönböztető előnyt hozzon 
létre (Kaplan – Norton, 2005). 

 Mivel azonban a fenti definíciók túl általánosak ahhoz, hogy empirikus kutatások során 
használhassuk őket, ezért a legtöbb kutató az intellektuális tőkét összetevői segítségével határozza 
meg. 

 Az intellektuális tőke elemeinek egyik legjelentősebb ilyen kategorizálását Edvinsson dolgozta 
ki a kilencvenes évek közepén. Megközelítésében a szellemi tőke két fő összetevőből áll, a humán 
tőkéből és strukturális tőkéből. A humán tőke azokat az emberi tényezőket jelenti, amelyek értéket 
teremtenek a vállalat számára, és szorosan kapcsolódnak az azt birtokló egyénhez vagy csoporthoz, 
így a szervezet nem képes tulajdonolni azokat. Ide tartoznak például az alkalmazottak képességei, 
kompetenciái, tudása, tapasztalata, a szervezet által fontosnak tartott értékek, a vállalati filozófia és 
kultúra is. A strukturális tőke ezzel szemben azokat a nem tárgyiasult értékeket tartalmazza, 
amelyeket az alkalmazottak minden este a cégben hagynak, miután hazamentek a munkából. A 
strukturális tőkét Edvinsson két további részre bontotta, az ún. vevői vagy ügyféltőkére valamint a 
szervezeti tőkére. Előbbibe a vevői piacokkal kapcsolatban keletkezett értékek (pl. ügyfélkapcsolatok, 
vevői elégedettség, piaci részesedés, elosztási csatornák, márka) tartoznak, míg utóbbit a szerző két 



újabb alkategória bevezetése révén határozta meg. Az innovációs tőke a vállalat és alkalmazottai 
révén létrehozott termék-, szolgáltatás- és eljárásbeli innovációkat jelenti, míg a folyamattőke alatt a 
szerző a szervezeti folyamatokat és struktúrát érti (Edvinsson, 2002; Gyökér, 2004).  

 Egy másik jól ismert – a fentihez nagyon hasonló – kategorizálás Karl-Erik Sveiby nevéhez 
fűződik, aki az immateriális vagyont a következő három csoportba sorolta (Sveiby 2001a és 2001b): 

 Humán tőke. Az alkalmazottak tudását, képességeit és kompetenciáit tartalmazza. A humán 
tőke tehát szorosan kapcsolódik az emberhez: a munkatársak belépésével érkezik, távozásuk 
esetén pedig elveszik a szervezet számára. 

 Strukturális tőke (belső szerkezet). Ide tartoznak pl. a szervezeti folyamatok, rutinok, 
működési modellek, IT-rendszerek, de a vállalati kultúra is. E tényezőket szintén az 
alkalmazottak hozzák létre, és rendszerint a vállalatok birtokolják. A belső szerkezet és az 
emberek együttesen alkotják a szervezetet. 

 Kapcsolati tőke (külső szerkezet). A külső szerkezet az ügyfelekkel és beszállítókkal kialakított 
kapcsolatokat és azok minőségét ragadja meg, de magában foglalja a márkanevet, 
védjegyeket, valamint a vállalat hírnevét és arculatát is. 

A nem tárgyiasult erőforrások gyakorlati mérését elősegítendő kategorizálást dolgozott ki a 
fentiek mellett az „Immateriális Értékek a Számvitelben” elnevezésű munkacsoport, amikor egy 
hételemű osztályozást alkalmazott. Ez a megközelítés az előzőek egyfajta szintetizálásaként is 
értelmezhető. Az egyes osztályok a következők: innovációs tőke, humán tőke, vevői tőke, szállítói 
tőke, befektetői tőke, folyamattőke, elhelyezkedési tőke (Arbeitskreis IWR, 2001). Ebben az 
osztályozásban az innovációs-, a humán-, a vevői- és a folyamattőke tartalma megegyezik Edvinsson 
azonos nevű kategóriáival. A szállítói tőke a beszerzési oldalon kialakított kapcsolatokat (pl. a 
nyersanyagokhoz való hozzáférést) jeleníti meg, míg a befektetői tőke a vállalat pénzügyi helyzetét 
írja le, azt, hogy milyen feltételek mellett képes tőkét – saját vagy idegen tőke formájában – bevonni 
a pénzpiacról. Az elhelyezkedési tőke a vállalat székhelyének területi elhelyezkedéséből adódik (Pl. 
piacokhoz való hozzáférés stb.). 

 

Noha a meghatározások sora még folytatható lenne, ebben a fejezetben intellektuális tőke 
fogalma alatt összességében a szervezet materiális formával nem rendelkező azon erőforrásait értjük, 
amelyek részt vesznek az értékteremtésben, és valamilyen módon kapcsolódnak a tudáshoz. A 
szellemi tőkét tehát értékké konvertálható tudásként tekintjük, amely szorosan kapcsolódik a 
szervezet alkalmazottaihoz (humán tőke), folyamataihoz és struktúrájához (strukturális tőke), 
valamint a vevői illetve beszerzői piacokkal való kapcsolatához (kapcsolati tőke). Az intellektuális tőke 
általam is alkalmazott értelmezését jól illusztrálja az 1. ábra.  

 

 

 

1. ábra: Az intellektuális tőke megjelenése a teljesítménymenedzsmentben 
(Stoi (2003) alapján) 
 



 
 

A fenti ábra átfogó képet ad az intellektuális tőke elemeiről, valamint jól szemlélteti a 
tudástőke menedzsmentje kapcsán fennálló teljesítménymérési, illetve számviteli kihívást: Hogyan 
mérjük és kövessük nyomon rendszeresen az intellektuális tőke által történő értékteremtést, illetve a 
tudástőke értékének alakulását, ha a számviteli rendszerekből meglehetősen kevés olyan információ 
nyerhető ki a nem tárgyiasult erőforrásokra vonatkozóan, amely jövőorientált vezetői 
döntéstámogatásra alkalmas.  

Az okok érthető adottságok, amelyek könnyen levezethetők a pénzügyi számvitel alapfunkciójából: 

 A pénzügyi számvitel célja – a nemzetközi standardokkal1 való összhangban lévő és – 
egységesen alkalmazható számviteli szabályozás kialakítása, ami relatíve nagyfokú 
objektivitást is biztosít a piaci szereplők és az érintettek számára. Ebből a szempontból az 
egységesség és a standardizáltság következik. Ezek pedig kis mozgásteret biztosítanak a nem 
tárgyiasult erőforrások számára, hiszen a tudás tartalma és jelentése szinte sosem egységes 
és standard, hiszen minden egyes szervezet számára más tudáselem értékes, és még azonos 
tudásigény esetén is szinte biztos, hogy minden szervezet máshogy hasznosítja azt. Az 
egységesség hiánya tehát fontos akadás a tudás számvitel alapú teljesítményértékelése előtt. 

 Ez a szabályozás mellett azonban a minimálisan releváns számviteli mutatók jellegében is 
megjelenik: a számvitelben a legtöbb intellektuális tőkeelem vagy nagyon összesítetten (lásd: 
goodwill) vagy pedig költségalapon (lásd: személyi költségek, marketing költségek vagy egy-
egy K+F beruházás aktiválható költsége) jelenik meg. A nagyon aggregált mutatók, mint a 
goodwill túl sok tényező hatását egyesítik, míg a költségalapú mutatók a múltbeli vagy 
tervezett erőforrás-felhasználás értékét fejezik, és nem pedig a jövőbeli értékteremtést 
ragadják meg. 

 

Összességében tehát számviteli alapon, az egyedi tudáselemekre vonatkozó döntéshozatal – 
például, hogy vezetőként küldjek-e el valakit tréningre, vagy fektessek-e be ebbe vagy abba a konkrét 
vevőbe – könnyen nehézségekbe ütközhet. Mindez kiemeli a controlling részeként végzett 
teljesítménymérés és -értékelés szerepét. Ha elfogadjuk, hogy számos szervezetben (lásd: legalább a 
tudásorientált iparágakat) az intellektuális tőke szerepe felértékelődött, és a teljesítmény egyre 
jobban függ a nem tárgyiasult erőforrásoktól, akkor a kihívás magától értetődik: a vezetés számára a 

                                                           
1
 A nem tárgyiasult erőforrások számbavételét nemzetközi környezetben az IAS 38 szabályozza. 
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stratégia szempontjából kulcsfontosságú tudástőke elemekre vonatkozó releváns információk 
elengedhetetlenek. Ennek lehetséges megvalósítási módjaival foglalkozik a következő rész. 

  

 

Első szintű címsor-3: Nem tárgyiasult erőforrások mérése és nyomon követése teljesítmény-
menedzsment eszközökkel 

Szöveg:  A szervezetekben és környezetükben lezajló folyamatokat (pl. a vállalatok piaci és 
könyv szerinti értéke között fennálló egyre növekvő eltérés, az intellektuális tőkebefektetések 
mértékének fokozódása, számos tudásmenedzsmenttel foglalkozó empirikus kutatás eredményei 
stb.) figyelembe véve belátható, hogy napjaink számos szervezetében a nem tárgyiasult erőforrások 
az értékteremtés egyik legfontosabb forrásai. Rendszeres, tudatos, eredményes és hatékony mérésük 
és fejlesztésük, valamint a szervezeti irányításba és a teljesítménymenedzsmentbe történő 
beemelésük ezért sok esetben a versenyképesség megszerzésének, illetve megtartásának 
alapfeltételei.  

Ahhoz azonban, hogy bármely erőforrást hatékonyan tudjunk menedzselni, az első lépést az 
adott erőforrás számbavétele, jelenlegi helyzetének felmérése, valamint a kapott eredmények és a 
várható jövőbeli tendenciák rendszeres összevetése (lásd: professzionális vezetői beszámolás) jelenti. 
Ez igaz az intellektuális tőke kapcsán is. A következőkben ezért röviden bemutatom a szellemi tőke 
mérésének legfőbb céljait és módszereit, majd rátérek a megvalósítás szempontjából szintúgy 
kritikus korlátozó tényezők tárgyalására. Mindenekelőtt lássuk a nem tárgyiasult eszközök 
számbavétele és mérése kapcsán felmerülő legfőbb célokat. 

 

Második szintű címsor-3.1: A nem tárgyiasult eszközök mérésének legfontosabb céljai 

Szöveg:  Ahogy korábban írtam, az intellektuális tőke teljesítménymérésbe történő 
beépítésének és rendszeres számbavételének legfőbb célja a nem tárgyiasult stratégiai erőforrások 
hatékony és eredményes menedzsmentjének lehetővé tétele. Mindazonáltal a szakirodalomban 
többféle célkategorizálás is megtalálható. 

Turner és Jackson-Cox (2002) például a mérés három célját azonosította, amelyek a 
következők:  

(1) az emberekbe fektetett tőke menedzselésének javítása,  

(2) a növekvő és csökkenő szellemi tőkéjű szervezetek vagy iparágak azonosítása, valamint  

(3) a vállalat szellemi befektetéseinek hosszú távú megtérülés-mérése.  

A szerzők szerint az is fontos szempont, hogy a mérés ténye ráirányítja a vállalatvezetők és a 
finanszírozók figyelmét a napjainkban kiemelten kezelendő nem tárgyiasult eszközcsoportokra. Ez 
utóbbival kapcsolatban Marr hozzáteszi, hogy a szellemi tőke mérésének elsődleges hozadéka, hogy 
a folyamat során azonosításra kerülnek a tudástőke stratégia és teljesítmény szempontjából 
legkritikusabb elemei. A szerző emellett kiemeli, hogy noha a pénz értékmérő szerepe vitathatatlan, 
a mérés során értelmetlen ragaszkodni az intellektuális tőke minden elemének pénzbeli 
értékeléséhez (Juhász, 2004 alapján). 

Az intellektuális tőke számbavételének mögöttes mozgatórugóit Andriessen is vizsgálta, aki a 
mérés céljait tekintve három fő kategóriát különböztetett meg (Andriessen, 2004):  

(1) a belső menedzsment és vezetői döntéshozatal színvonalának növelését,  

(2) a külső beszámolás fejlesztését, valamint  

(3) a törvényes előírásoknak, illetve üzleti elvárásoknak való megfelelést.  

Az első csoportba a szerző megközelítésében olyan célok tartoznak, mint a 
menedzsmentkontroll és teljesítménymérés hatékonyságának növelése, a különböző akciók 
hatásainak megértése és nyomon követése, egy – elsősorban az intellektuális tőkére épülő – 



erőforrás-alapú stratégia kialakítása és a stratégia konkrét akciókká konvertálása. Külső célt képez 
többek között például a befektetők irányában meglévő információs aszimmetria csökkentése, a 
vállalat értékének pontosabb bemutatása, a tőkevonzó képesség, valamint a szervezet 
reputációjának növelése is. 

A célok egyik legstrukturáltabb és a legtöbb tényezőt lefedő kategorizálását a korábban 
említett RICARDIS kutatócsoport tagjai fogalmazták meg az intellektuális tőke számszerűsítésével 
kapcsolatban (RICARDIS, 2005): 

 Az intellektuális tőke menedzsmentjének lehetővé tétele, a menedzseri döntéshozatal 
színvonalának javítása. 

 Teljesítményorientált szervezeti kultúra kialakítása, ahol jellemző a tudás megosztása. 

 A szervezet céljainak, tevékenységeinek valamint az üzleti modell jobb megértése. 

 Kvalifikált, tehetséges munkaerő vonzása, partnerség kialakítása más szervezetekkel, 
együttműködés elősegítése. 

 A vállalatvezetés és a többi érintett közötti kommunikáció javítása. 

 Az átláthatóság növelése a részvényesek/tulajdonosok szemszögéből. 

 A pénzügyi beszámolóban található információk kiegészítése a nem tárgyiasult erőforrásokról 
szóló adatokkal. 

 Tőkepiac hatékony működésének elősegítése, a tőkeallokációs döntések támogatása. 

 

Látható tehát, hogy a szellemi tőke számbavétele mögött többféle célkitűzés is állhat, 
amelyek között szinte minden esetben kiemelt helyen szerepel a nem tárgyiasult értékek, a szervezet 
szellemi- és tudástőkéjének hatékony menedzselése, illetve az immateriális erőforrások által generált 
teljesítmény növelése. 

 

 
Második szintű címsor-3.2: A tudástőke számbavételének és értékelésének főbb módszerei 

Szöveg:  Noha mára a nem tárgyiasult erőforrások egyes elemei a mérlegben is feltűnnek 
(szabályozásról lásd: 2000. évi C. tv. a számvitelről 25.§, 52-53.§, 57-59.§, 63.§ (1) és (2) bekezdés, 
valamint IAS 38.), megállapítható a szervezet pénzügyi és számviteli beszámolórendszerei nem 
teremtenek megfelelő alapot a nem tárgyiasult erőforrások számbavételére, valamint az általuk 
teremtett érték kezelésére és mérésére. Mindez igaz annak ellenére is, hogy az eszközcsoport nem 
megfelelő kezelését a szakirodalom már évtizedek óta felrója a számvitelnek (bővebben lásd például 
Juhász, 2004). Ahogy láttuk, ez azonban leginkább a számvitel alapcéljából és szerepéből adódó 
adottság. Ezt a helyzetet azonban a teljesítménymenedzsment szempontjából kezelni szükséges. 

Éppen ezért, illetve nem tárgyiasult eszközök értékteremtésben betöltött kiemelkedő 
szerepe és a számviteli információk hiánya miatt a menedzsment szakirodalomban azonban többféle 
irányítási eszköz is megjelent az intellektuális tőke számbavétele kapcsán.  

A tudástőke teljesítménymérésbe beépíteni igyekvő menedzsmenteszközöket Sveiby az 
alábbi négy fő csoportba sorolta a mérés mögöttes módszertana alapján (Sveiby, 2002): 

 Közvetlen szellemi tőke (Direct Intellectual Capital – DIC) módszerek a szellemi tőkét 
elemekre bontják, és az egyes részeket külön-külön értékelik monetáris szemléletben. 

 Piaci kapitalizáción alapuló (Market Capitalization Methods – MCM) módszerek az 
intellektuális tőkét a vállalat piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbségként 
határozzák meg. 

 Az eszközmegtérülési (Return on Assets – ROA) modellek a vállalat átlagos adózás előtti 
jövedelmét elosztják a tárgyiasult eszközök átlagos értékével, majd az iparági átlag felett 
elért hozam tőkésítése révén becslik a szellemi tőke értékét. 



 A mutatószám-alapú, ún. Scorecard-típusú rendszerek (Scorecard Methods – SC) az egyes 
szellemi javak állományának leírásárára külön mutatókat határoznak meg, amelyek 
segítségével bemutatják a szellemi javak állományát és annak változását is. Az ide tartozó 
modellek jellemzője, hogy nem elsődleges céljuk a pénzbeli érték meghatározása, hanem a 
stratégia és teljesítmény szempontjából kulcsfontosságú tudástőke elemek időbeli 
alakulására fókuszálnak. 

A következő ábra a tudástőke mérését szolgáló menedzsmenteszközök 4 csoportját helyezi el 
egy koordináta rendszerben: 

 

2. ábra: Tudástőke értékelését célzó modellek legfőbb típusai 
(Sveiby (2002) alapján) 

 
 

Figyelembe véve, hogy megközelítésemben az intellektuális tőke menedzsmentje sokkal 
inkább a kritikus területek és erőforrások megragadását, és rendszeres nyomon követését igényli, a 
kapcsolódó teljesítménymérés – néhány példától, mint a cégértékelés vagy értékesítés eltekintve – 
nem feltétlenül követeli meg pénzben kifejezett értéket és értékelést. Sokkal fontosabb a tudástőke 
menedzselési körének mozgásba hozása, amelyet a következő ábra mutat be összefoglaló módon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra: A tudástőke mérésének és menedzsmentjének általános kerete 
(Günther, Kirchner-Khairy, Zurwehme (2003) alapján) 
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Ahogy a fenti modell is illusztrálja, a tudástőke teljesítménymérésbe történő beépítése a 
stratégiai fontosságú tudástőke elemek azonosításával kezdődik (felismerés), majd a szükséges 
elemek biztosításával (fejlesztés) folytatódik, és a kiaknázással (hasznosítás) zárul. Mindez azonban 
rendszeres vezetői információkat feltételez, valamint a teljesítmény folyamatos és strukturált 
nyomon követését jelenti. Éppen ezért a következőkben a mutatószám-alapú és a rendszeres vezetői 
beszámolást lehetővé tevő, valódi menedzsmenteszközt jelentő ún. Scorecard típusú modellekkel 
foglalkozunk részletesen. 

 

 

Második szintű címsor-3.3: A scorecard-típusú módszerek 

Szöveg:  E módszerek közös jellemzője, hogy nem törekszenek az intellektuális tőke és egyes 
elemeinek mindenképpen pénzben történő értékelésére, hanem a vállalat szellemi tőkéjét különböző 
mutatók segítségével számszerűsítik. Céljuk a pénzbeli értékelés helyett jóval inkább: 

 a szellemi tőke változásának rendszeres nyomon követése, strukturált formában történő 
bemutatása; 

 a nem tárgyiasult erőforrások hatékonyabb szervezeti felhasználása és menedzselése;  

 a rendelkezésükre álló emberi, strukturális és információs erőforrások mozgósítása;  

 a stratégia szempontjából kritikus tudáselemek azonosítása;  

 a szervezeti tudásmenedzsment, illetve a szükséges immateriális eszközök és képességek 
kifejlesztése; 

 a versenyképesség növelése és az értékteremtés ok-okozati logika mentén történő 
támogatása (Juhász, 2004; Mouritsen – Bukh, 2003 és RICARDIS, 2005 alapján). 

 

A nemzetközi gyakorlatban több mint 30 mutatószám-alapú módszer jelent meg az elmúlt 
években, amelyek teljes körű bemutatása nem célunk. Az alábbiakban viszont néhány példát viszont 
szükségesnek tartok bemutatni. Ezek azonban elsősorban példák, hiszen éppen a szervezeti-vezetői 
igény és a tudástőke elemek egyedisége miatt a kiválasztott mutatószámok, valamint a vezetői 
beszámolás formája és módja is egyedi kell, hogy legyen. A legfontosabb elvárás az adott szervezeti 
kontextusnak való megfelelés. 
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1. táblázat: Példák a tudástőke teljesítményét mutatószám-alapon értékelő módszerekre 

(Sveiby, 2002 és Günther – Neumann, 2004 alapján) 

 

Módszer elnevezése Legfőbb szerző 

Human Capital Intelligence Jac Fitz-Enz (1994) 

Skandia Navigator™ Edvinsson & Malone (1997) 

Value Chain Scoreboard™ Lev B. (2002) 

IC-Index™ Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson (1997) 

Intangible Asset Monitor Sveiby (1997) 

Balanced ScoreCard Kaplan & Norton (1992) 

IC-Rating™ Intellectual Capital Sweden AB (2002) 

Intellectual Capital Navigator Stewart (1997) 

Intellectual Capital Statement Danish Agency of Trade and Industry (2000), 
Mouritsen et al. (2003) 

Wissensbilanz Österreichisches Forschungszentrum 
Seibersdorf (2001); 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie Deutschland – Arbeitskreis 
Wissensbilanz (2004) 

Wissens-Scorecard Helm et al. (2004) 

 

 

A legfontosabb scorecard-típusú mérési modelleket a fenti táblázat foglalja össze, a 
következőkben példaként néhány konkrét a gyakorlati esetben is alkalmazott módszer is 
bemutatásra kerül: 

 

Harmadik szintű címsor-3.3.1: Skandia Navigator 

Szöveg:  A szellemi tőke rendszerszemléletű számbavételére elsőként az intellektuális tőkét a 
vállalaton belül már 1985 óta mérő svéd, biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Skandia tett 
kísérletet a kilencvenes évek közepén, kifejlesztve a Skandia Navigator nevű rendszerét. A munka 
irányítását a cég szellemitőke- igazgatójaként tevékenykedő Leif Edvinsson végezte. 

A Skandia Navigator integrált és dinamikus megközelítésben kezeli és méri az intellektuális 
tőke egyes elemeit. Célja a döntéshozatal, a stratégiai és üzleti tervezés, valamint a kontroll újfajta, 
napjainkban igen relevánsnak számító információkkal történő támogatása (Skandia, 1999). 

A modellben a szellemi tőke mérésére öt dimenzióban kerül sor, amelyek szorosan 
kapcsolódnak az intellektuális tőke Edvinsson-féle – korábban bemutatott – kategorizálásához. Az öt 
mérési dimenzió a következő:  

(1) pénzügyi fókusz, amely a cash-flow generáló képességet méri;  

(2) ügyfélfókusz, amely révén információk nyerhetők a vállalat és ügyfelei között fennálló 
kapcsolatokról;  

(3) folyamatfókusz, amely során azt mérik, hogy a technológia és a folyamatok mennyiben 
látják el támogató feladatukat az értékteremtés során;  

(4) a megújuláshoz és fejlődéshez kapcsolódó fókusz, amely a vállalat jövőbeli értékteremtő 
potenciáljáról ad képet;  

(5) az emberi erőforráshoz kapcsolódó fókusz, amely felhívja a figyelmet a vállalat humán 
tőkéjére, illetve az alkalmazottak kiemelt szerepére az értékteremtés szempontjából (Juhász, 2004; 
Starovic – Marr, 2003).  



 
2. táblázat: Példák a Skandia NavigatorTM-ban alkalmazott mutatókra 
(Bontis, 2001. 46. o.) 

 

Pénzügyi fókusz 

 Árbevétel / alkalmazottak száma 

 Új vevőktől származó árbevétel / összes árbevétel 

 Új üzleti tevékenységből származó nyereség 

Vevői fókusz 
 Ügyféllátogatásra fordított napok száma 

 Megnyert / elveszített ügyfelek aránya (%) 

Folyamatfókusz 

 Egy alkalmazottra jutó PC-k száma 

 IT kapacitás (CPU) 

 Feldolgozási idő 

Megújulás és fejlődési fókusz 

 Elégedett alkalmazott index 

 Tréningköltségek / adminisztratív költségek (%) 

 Szabadalmak átlagos életkora (év) 

Humán fókusz 

 Felsőfokú végzettségű menedzserek száma 

 Személyzet éves forgása (%) 

 Vezetői (leadership) index (%) 

 

 

Harmadik szintű címsor-3.3.2: Intangible assets monitor 

Szöveg:  A Celemi nevű svéd vállalatnál alkalmazott Intangible Assets Monitor (IAM) szintén 
fontos, a nem tárgyiasult eszközök számbavételét és strukturált bemutatását szolgáló eszköz. A 
modellt Sveiby fejlesztette ki a kilencvenes évek közepén (Starovic – Marr, 2003). 

A megközelítés szerint a vállalat piaci értéke a látható vagyon, azaz a tárgyiasult eszközök és a 
– három összetevőből álló és láthatatlan – nem tárgyiasult erőforrások értékének összegéből adódik. 
Míg azonban az előbbiek jól közelíthetők a könyv szerinti értékkel, addig az intellektuális tőkeelemek 
értékének meghatározása korántsem ilyen egyszerű, annak ellenére, hogy ezek jelentik a piaci és 
könyv szerinti érték eltérésének legnagyobb részét. A nem tárgyiasult erőforrások mérésére kínál 
alternatív megoldást Sveiby az IAM megalkotásával (van den Berg, 2002). 

A módszer az intellektuális tőkét humán-, strukturális és kapcsolati tőkeelemek 
összességeként tekinti, ezért a modellben szereplő – pénzügyi és nem pénzügyi – mutatók a szellemi 
tőkét szintén e tényezők számszerű formában történő megragadása révén határozzák meg, az alábbi 
három fő jellemzőre fókuszálva: növekedés / megújulás, hatékonyság és stabilitás (Sveiby, 2001c). A 
modellt és a benne szereplő mutatókat a 4. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Intangible Assets Monitor – mutatók a gyakorlati életben 

(Bontis, 2001. 53.o. és Starovic – Marr, 2003. 12. o. alapján) 
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Harmadik szintű címsor-3.3.3: Intellectual Capital Statement 

Szöveg:  Az Intellectual Capital Statement (ICS) modellt Mouritsen és munkatársai dolgozták ki 
a Dán Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztérium megbízásából, elősegítendő, hogy a dán 
vállalatok és más szervezetek hatékonyabban használják fel nem tárgyiasult erőforrásaikat, és – 
elsősorban tudásmenedzsmentjük fejlesztése révén – növeljék verseny- és értékteremtő 
képességüket. A módszer egyszerre jelent menedzsmenteszközt, amely ráirányítja a vezetők 
figyelmét a tudás értékteremtésben betöltött kiemelt szerepére, és releváns információkkal segíti a 
vállalat tudásmenedzsmentjét, valamint kommunikációs eszközt, amellyel fontos üzenetek 
juttathatók el az alkalmazottakhoz, a vevőkhöz, az együttműködő partnerekhez és a befektetőkhöz 
arról, hogy vállalatunk miként teremt értéket a számukra (Mouritsen et al., 2003). 

A megközelítés, melynek célja az értékteremtés ok-okozati logika mentén történő 
támogatása, az intellektuális tőkét négy összetevőre bontja, és a tudástőkét az alkalmazottak 
tudásából, a vevőkapcsolatokból, a folyamatokból, a technológiákból és e négy tényező közötti 
interakciókból eredezteti.  

Az Intellectual Capital Statement a kontextus szerepét is figyelembe véve (1) egyrészt 
alkalmas mutatókat szolgáltathat a nem tárgyiasult erőforrások mérése és értékelése érdekében; (2) 
másrészt strukturált módon mutatja be az intellektuális tőke elemeit és azok kölcsönhatásait, ezáltal 
elősegítve a tudás mint erőforrás jobb megértését; (3) harmadrészt támogathatja a vállalat 
tudásmenedzsment-stratégiájának kifejlesztését is.  

A modell alapelemeit és logikáját konkrét példa segítségével az 5. ábra mutatja. 
 

5. ábra: Az Intellectual Capital Statement felépítése – egy konkrét példa 
(Dankó – Kiss – Tirnitz, 2005. 5.o.)2 

 

                                                           
2
  Dankó Dávid – Kiss Norbert – Tirnitz Tamás: A Balanced Scorecard módszertani alternatívái. 

Menedzsment Kontroll Információrendszerek előadás, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetés és Szervezés 

Tanszék, 2005-09-29. 



 

 

Harmadik szintű címsor-3.3.4: Intellectual Capital Navigator 

Szöveg:  A modell kifejlesztése Stewart (1997) nevéhez fűződik. A modell a szellemi tőkét 
humán-, strukturális és vevői tőke bontásban kezeli, ami szinte teljesen megegyezik Sveiby korábban 
bemutatott kategorizálásával.  

Az Intellectual Capital Navigator mindhárom fenti intellektuális tőkeelemhez három mutatót 
javasol, azonban – Sveiby Intangible Assets Monitor modelljével ellentétben – nem tesz különbséget 
a növekedés/megújulás, hatékonyság és stabilitás szempontjai között, hanem implicit módon az IAM-
ban is szereplő növekedés/megújulási aspektusra fókuszál. 

 A modellről elmondható, hogy elsődleges célja az intellektuális tőkében bekövetkezett 
változásoknak, illetve magának a szellemi tőkének grafikus módon történő ábrázolása, valamint a 
piaci és könyv szerinti érték eltérésének bemutatása. Emellett lehetővé teszi a tudástőke jelenlegi 
helyzetének értékelését, a célok kijelölését, valamint a terv-tény értékek figyelembe vétele révén a 
korábbi céloktól való eltérés elemzését is, ezáltal elősegítve a beavatkozási szükségletek azonosítását 
(North – Probst – Romhardt, 1998 és Schönleber, 2005 alapján). A modell grafikus felülete a 6. ábrán 
látható. 

  

 

 

 

 

 

6. ábra: Az Intellectual Capital Navigator grafikus felülete 

(North – Probst – Romhardt, 1998. 162. o.) 
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Harmadik szintű címsor-3.3.5: IC Index 

Szöveg:  A modellt, amely az intellektuális tőkét számszerűsíteni igyekvő Scorecard típusú 
módszerek egyik második generációs példájának tekinthető, Roos és szerzőtársai fejlesztették ki 
1997-ben.  

 A modell a tudástőkét három fő kategóriába – a szerzők által Intellektuális Tőke Fának 
nevezett ábrába – rendezi, megkülönböztetve a humán tőkét, a szervezeti tőkét, valamint a vevői és 
kapcsolati tőkét. A szervezeti tőkét ezután tovább bontja az ún. megújulási és fejlődési, valamint 
folyamattőkére (van den Berg, 2002). 

Az IC Index emellett kísérletet tesz az egyes – különböző szempontokat képviselő – 
mutatóknak egy közös, összefoglaló mutatóba sűrítésére, illetve megpróbálja az intellektuális 
tőkében bekövetkező változásokat összekapcsolni a piaci változásokkal is (Bontis, 2001). 

 A módszertanra folyamat-megközelítés és négy nézőpont − ezek: kapcsolati, humán, 
infrastrukturális, innovációs – alkalmazása jellemző. A folyamat lépései pedig a következők (Van den 
Berg, 2002. 21.o.):  

(1) A meglévő mutatók kritikus áttekintése, felülvizsgálata.  

(2) Az egyes IC kategóriák között „flow” kapcsolatokat megragadni képes mutatók 
kifejlesztése.  

(3) A mutatók hierarchiájának kialakítása. 

A módszer minden nézőponthoz több mutatót is ajánl, amiket ezután négy indexben 
foglalhatunk össze, ezáltal számszerűsítve a tudástőke egyes elemeit. Az indexek egymáshoz való 
viszonyát és konkrét tartalmát a 7. ábra tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Az IC-index kiszámítása során alkalmazott kategóriák és mutatók 



(Van den Berg, 2002. 21. o.) 
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Harmadik szintű címsor-3.3.6: Balanced Scorecard 

Szöveg:  Noha a Balanced Scorecard (BSC) módszertan, melyet Kaplan és Norton fejlesztett ki 
a ’90-es évek közepén, elsődleges célja nem a szellemi tőke mérése és számszerűsítése, mint átfogó 
stratégiai menedzsmenteszköz meglehetősen tág teret biztosít az intellektuális tőke 
figyelembevételéhez, hiszen nézőpontjai révén egyrészt elősegíti a stratégiai célok eléréséhez 
szükséges tudástőke-elemek azonosítását és fejlesztését, másrészt az állapotukban bekövetkezett 
változások nyomon követését is támogatja. Ebben a megközelítésben a BSC tehát a kifejezetten a 
szellemi tőkét számba vevő modellek egyik előfutáraként is tekinthető (North – Probst – Romhardt, 
1998). 

A Balanced Scorecard a stratégia lebontása során a szervezetet négy nézőpontból (pénzügyi, 
vevői, folyamati és tanulás-fejlődési) közelíti meg. E nézőpontok és a bennük szereplő természetesen 
az intellektuális tőke nyomon követésére is alkalmasak. A modell ismertsége miatt azonban annak 
bemutatásától e helyütt eltekintünk. 

 

 

Első szintű címsor-4: A mérési módszerek korlátai – kihívások a megvalósítás során 

Szöveg:  Ahogy az előző rész is mutatja, az intellektuális tőke számbavételével többféle 
módszertan foglalkozik. A gyakorlati megvalósítás során a szervezetek azonban többféle kihívással és 
problémával szembesülhetnek, amelyek következtében egyrészt megkérdőjeleződhet a kapott érték 
megbízhatósága, másrészt adott esetben a teljesítmény csökkenését előidéző negatív szervezeti 
hatások is felléphetnek. 

Kaplan és Norton megközelítésében emellett az intellektuális tőke mérését és menedzselését 
az is megnehezíti, hogy az általuk elérhető értékteremtés alapvetően eltér a materiális, fizikai és 
pénzügyi eszközökre jellemző értékteremtéstől. A szerzők négy fő korlátozó tényezőt emelnek ki a 
nem tárgyiasult erőforrások értékteremtő képességét vizsgálva (Kaplan – Norton, 2005): 

1. Az értékteremtés indirekt, azaz nem vagy csak ritkán közvetlen, hanem inkább ok-okozati 
kapcsolatok láncolatán keresztül valósul meg. 

2. Az érték környezetfüggő, azaz az immateriális eszközök stratégiával való összehangolásának 
mértékétől függ. 



3. Az érték potenciális, azaz az intellektuális tőkébe fektetett erőforrások költsége csupán 
gyenge közelítése az értéknek. Az érték nem elsősorban a befektetés költségétől, hanem a 
tudástőke jövőbeli felhasználásától függ, így adott esetben nagyobb vagy kisebb is lehet a 
bekerülési költségeknél. 

4. Az immateriális eszközök szorosan összekapcsolódnak, azaz a stratégiától és más szervezeti 
összefüggéseiktől független értékük általában nincs, vagy nem értelmezhető. 

 

Fontos probléma emellett, hogy mivel az intellektuális tőke összetevői általában nem 
rendelkeznek materiális megjelenési formával, ezért értékük sokszor csak hatásuk elemzése révén 
becsülhető. A becslési eljárás azonban csak utólagosan valósítható meg és rengeteg szubjektív 
elemet hordoz magában. 

Ezzel kapcsolatos és elsősorban a humán és kapcsolati tőke számbavétele során fellépő 
további nehézség, hogy a tudás, a tapasztalat, a kreativitás és más személyes jellemzők az egyénhez 
kötődnek, így legtöbbször indirekt módon megjelenő úgynevezett informális vagy tacit tudást 
jelentenek. Mivel azonban e tudáselem az emberek fejében létezik, így láthatóvá tétele – ha úgy 
tetszik formalizálása – meglehetősen nehéz, sok szempontból szinte lehetetlen vállalkozásnak 
bizonyulhat. 

 A fentiek mellett további nehézség az intellektuális tőke gyakorlati mérésével kapcsolatban, 
hogy nincs egy egységesen elfogadott értelmezési és módszertani keret a megvalósításra 
vonatkozóan, hiszen a gyakorlatban sokféle módszer létezik, amelyek – noha csak kismértékben, de – 
különböznek struktúrájukban, az alkalmazott mutatókban, illetőleg információtartalmukban. Mindez 
– kiegészülve a korábban említett definíciós sokszínűséggel – egyrészt lehetetlenné teszi a kutatási 
eredmények összehasonlítását és bárminemű általánosítását, másrészt csökkenti azt a tapasztalat- és 
információbázist, amelyre építve elkerülhető lenne ugyanazon hibák elkerülése más-más vállalatok 
esetében. 

Az egységes értelmezési keret hiánya, illetve az intellektuális tőke emberekhez (pl. tudás, 
tapasztalat, képességek stb.) illetve a szervezet más nehezen megragadható, puha jellemzőivel (pl. 
márka, vevőkapcsolatok stb.) való szoros kapcsolata miatt szintén fontos kihívást jelent a mérés 
gyakorlatban történő megvalósításának módja is. Csupán abból kiindulva, hogy minden mérés – 
egyszerűen a figyelem összpontosítása és az esetlegesen hozzákapcsolt javadalmazás révén – már 
önmagában is motivátor szerepet tölt be, a mérési célok és elvárások megfelelő kommunikációja és 
szisztematikus odafigyelés nélkül az érintettek körében könnyen negatív magatartási hatások 
(ezekről a későbbiekben még lesz szó) léphetnek fel. Ezek legrosszabb esetben akár az elérni kívánt 
menedzsment színvonalbeli javulással ellentétes, a teljesítményt csökkentő szervezeti változásokat 
kiválthatnak. 

North, Probst és Romhardt a fenti általános és humán jellegű korlátok mellett további 
gyakorlati problémákat azonosít az intellektuális tőke különböző mutatókkal történő leírása kapcsán. 
A szerzők a mutató alapú (SC) módszereket vizsgálva a következő három problématerületet 
azonosítják (North – Probst – Romhardt, 1998): 

 Nem azt mérik, ami fontos. A gyakorlatban elterjedt mérési módszerek, noha sok információt 
szolgáltatnak a nem tárgyiasult eszközökről, a fontos dolgokat mégsem mérik, azaz nem 
adnak kielégítő választ a piaci és könyv szerinti vállalatérték eltérésére, illetőleg nem, vagy 
csak részben mutatják be a siker szempontjából kritikus erőforrást, a tudást. 

 Rosszat mérnek. A mérés során gyakran csupán aggregált pénzügyi mutatókra koncentrálnak, 
nem teszik egyértelművé az ok-okozati összefüggéseket, általában az egyszerűen mérhető 
jellemzők mérésére kerül sor, illetve nem vizsgálják meg a mutatók relevanciáját sem. 

 Rossz mérőeszközöket, mutatókat alkalmaznak. A modellek általában előnyben részesítik a 
kvantitatív értékelést, és figyelmen kívül hagyják a kvalitatív tényezőket, valamint jellemző a 
túl rövid időhorizont alkalmazása mérés során. 



Az előbbiekhez hasonló eredményt hozott Ittner és Larcker empirikus tanulmánya is, 
amelyben a szerzőpáros azt állítja, hogy a nem pénzügyi jellegű mutatók helytelen használatából 
származó károk akár az általuk elérhető hasznokat is felülmúlhatják . A szerzők a nem tárgyiasult 
erőforrások mérését célzó menedzsmenteszközök gyakorlati működését vizsgálva a következő négy 
fő problémát azonosítják (Ittner – Larcker, 2004): 

 A mutatók és a stratégia összekapcsolásának hiánya.  

 Az (ok-okozati) összefüggések megerősítésének elmulasztása. 

 A helyes teljesítménycélok kijelölésének elmulasztása. 

 A statisztikai érvényességet és megbízhatóságot nélkülöző, helytelen mérés. 

 

Látható tehát, hogy az intellektuális tőke mérése nem könnyű feladat. Mindazonáltal az 
immateriális erőforrások szervezeti értékteremtésben betöltött szerepe miatt menedzselésük, ezáltal 
pedig mérésük is elengedhetetlen. A fejezet célja ennek a felismerése volt, valamint annak 
bemutatása, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre akkor, ha a nem tárgyiasult erőforrásokat 
a teljesítménymérés részévé kívánjuk tenni. 
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