Szószedet teljesítménymérés és értékelés tárgyhoz
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A szócikk a gyakorlatban legelterjedtebb komplex mutatószámrendszert, a
Balanced Scorecardot mutatja be.
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Kapcsolódó wiki
Teljesítmény *id=107+; Teljesítménymutató [id=111]; Kulcs Teljesítmény
szócikkek
Mutató
Szerzők
Bodnár Viktória – Kiss Norbert / BCE Vezetéstudományi Intézet
A Balanced Scorecard koncepció szerint a szervezetek hosszú távú sikerességéhez nem elegendő
csupán az időszakról időszakra elért pénzügyi eredmények szem előtt tartása. A rövidtávú és
alapvetően múltorientált pénzügyi mutatószámokon túl figyelembe kell venni a szervezeti
teljesítmény egyéb dimenzióit is. A modellt kialakító szerzőpáros, Kaplan és Norton (1998) négy
nézőpont alkalmazását javasolja: a pénzügyi teljesítmény mellett a vevők számára fontos értékelési
szempontokat, a működési folyamatok jellemzőit, valamint a tanulás és fejlődés dimenzióját.
A Balanced Scorecard ezáltal egy többdimenziós szervezeti teljesítménymodellt kínál, amely képes a
szervezet különböző érintettjei által képviselt elvárásokat integrálni. Ugyanakkor a BSC egyes
dimenzióiban kialakított mutatószámok nem egyszerűen pénzügyi és nem pénzügyi mutatók ad hoc
összességét jelentik, hanem egy top-down folyamat során a küldetésből és stratégiából levezetett,
egymással ok-okozati kapcsolatban álló célok és mutatók rendszerét kínálja. A stratégiából levezetett
célok és az azok megvalósulását mérő mutatószámok rendszere lehetővé teszi:




a stratégiai és operatív irányítás szisztematikus összehangolását;
a stratégia megvalósításának mérhetővé tételét; és
a stratégia realizálását lehetővé tevő akciók megfogalmazását.

A Balanced Scorecard tehát egy olyan mutatószámrendszer, amely használatával a menedzsment
képes kiegyensúlyozott módon irányítani a szervezetet. A Balanced Scorecard modell követése a
kiegyensúlyozottságot többféleképpen is biztosítja. Egyfelől úgy, hogy a célkitűzés során, a
beszámolókban, a teljesítményértékelési rendszerben igyekeznek a pénzügyi mutatókon túl nem
pénzügyi elemeket is beépíteni. Másfelől az is a kiegyensúlyozottságot biztosítja, hogy nemcsak a
rövid távú, legfeljebb éves célok eléréséhez kötődő mutatókat alkalmazzák az irányítási
rendszerekben, hanem a stratégiai célokhoz közvetlenül kötődő mutatókat is.

A Balanced Scorecard modellt megalkotói és alkalmazói hisznek abban, hogy a mutatószámokat
nemcsak utólagos elemzésre és értékelésre lehet használni, hanem a célok megfogalmazása során is
kulcsszerepet kapnak a konkrét paraméterek, illetve ezek célértékei. Ezért szokták a Balanced
Scorecard-ot irányítási rendszernek (teljesítménymenedzsment eszköznek) is nevezni, és nem
pusztán mutatószámrendszernek.
A klasszikus Balanced Scorecard koncepció szerint a vállalati teljesítményt négy nézőpont mentén
érdemes megragadni:





A pénzügyi dimenzió a tulajdonosok, a tőkét rendelkezésre bocsátók nézőpontját fejezi ki.
Számukra a jövedelmezőség, a befektetett tőke megtérülése, a tulajdonosi érték növelése a fő
cél, illetve értékelési szempont.
A vevő, illetve piaci dimenzió a vevők (fogyasztók, ügyfelek) nézőpontját jeleníti meg. Számukra
elsősorban az ár-érték-arány (value for money), a termék (szolgáltatás) minősége, a vásárlási
élmény a fontos.
A működési folyamatok dimenziója a belső érintettek, elsősorban a vonalbeli vezetők, a
végrehajtók nézőpontját jeleníti meg. Számukra a leglényegesebb szempont a folyamatok
megfelelő minőségű, hatékony (olcsó), és gyors lefutása.
A tanulási és fejlődési dimenzió tulajdonképpen a jövő érintettjeinek a nézőpontja. Számukra a
fennmaradás a leglényegesebb szempont, ami a szervezet – és nem az azt alkotó egyének –
tanulási, megújulási képessége legfontosabb.
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A Balanced Scorecard nem egy sokelemű mutatószám-gyűjtemény. Az egyes nézőpontoknak
megfelelően kiemelt mutatók között ok-okozati kapcsolatnak kell lennie, és a használóknak hinniük
kell abban, hogy ezek középpontba állításával a szervezet egyes elemei (funkcionális egységek,
üzletágak, teamek) egymást erősítő módon használják a meglévő erőforrásokat a siker érdekében.

A Balanced Scorecard koncepció egyik fontos újítása, hogy kiemelten kezeli a mutatók között azokat
az indikátorokat, amelyek a vállalati célok eléréséhez vezető úton való előrehaladást, de nem a cél
tényleges teljesülését mérik. Ezeket a mutatókat nevezik teljesítményokozó mutatóknak
(performance driver, lead indicator). A célok elérését, illetve a célelérés mértékét utólag mutató
indikátorokat pedig eredménymutatóknak (outcome measure, lag indicator).
A Balanced Scorecard koncepció gyakorlati megvalósítása során komoly nehézséget okoz, hogy a
vállalati szinten megfogalmazott célokat, illetve konkrét célkitűzéseket (tervszámokat) lebontsuk
szervezeti egységekre, folyamatokra, vagy akár egyénekre is. Mivel a Balanced Scorecard jelentősége
abban van, hogy segítségével konzisztens keretet adunk a vezetőktől, munkatársaktól elvárt
teljesítmény meghatározásához, kritikus kérdés, hogy olyan mutatószámokat alkalmazzunk, melyek
értékét az érintettek ténylegesen befolyásolni tudják, felelőssé is tehetők alakulásukért.
Azoknál a vállalatoknál (szervezeteknél), ahol alkalmazzák a Balanced Scorecard modellt, az irányítási
rendszer képes jobban láthatóvá, kezelhetővé tenni a stratégia megvalósításának folyamatát, az
egyes akciók és intézkedések egymásra épülését is. Ezért tartják egyre többen a Balanced
Scorecardot a stratégiai menedzsment, illetve a stratégiai kontroll kiemelt eszközének.
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Wiki tartalom
A teljesítmény alapvető mutatói - rövidtávú eredményszemléletben [id=2]
Befektetett tőke (invested capital) [id=201]
A szócikk a vállalakozásban lekötött tőke fogalmának meghatározását adja.
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
http://www.controllingportal.hu

Pénzügyi teljesítmény *id=]
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A vállalatok (vállalkozások) működésének egyik legfontosabb paramétere a tulajdonosok
szempontjából, hogy mekkora tőkét igényel a cég működtetése. Ez a kérdés önmagában is nagyon
fontos a tőkét biztosítók szempontjából, hiszen a tőke nem áll korlátlanul rendelkezésre, sőt, egyre
inkább szűkös erőforrásnak tekinthető.
Ha viszonylag bővében vagyunk a befektethető tőkének, akkor sem mindegy, hogy mennyi tőkét kell
lekötni egy konkrét vállalat (vállalkozás) működése érdekében. A tőkének ugyanis költsége van, amit
alapvetően abból vezetünk le, hogy többféle célból, többféle formában is felhasználhatjuk, és ezen
alternatív befektetések eltérő hasznot hozhatnak a tőke tulajdonosának (lásd: elmaradt haszon).
Évtizedek óta komoly vita folyik a számviteli, illetve vállalatértékelési szakma képviselői között arról,
hogy vajon hogyan is számítsuk ki az alaptevékenységben lekötött tőke tényleges értékét. Eredetileg
ezt a mérlegfőösszegnek feleltették meg, de tőkepiac fejlődésével és a saját tőke mellett az idegen
tőke vállalatfinanszírozásban betöltött egyre nagyobb szerepével újabb számítási módszerek kerültek
a figyelem középpontjába. A manapság talán legelfogadottabb meghatározás Stern Stewart & Co.hoz (ma The Stern Stewart Institute), az EVA vállalatértékelési koncepció kidolgozóihoz kapcsolódik.
Ők az alaptevékenységben lekötött tőkét a „gazdaságos könyv szerinti érték“-nek nevezik, és a könyv
szerinti érték korrigálásával számítják. A korrekciók száma, és konkrét módja időről-időre változik, de
az alapvető filozófia nem: a korrekciók célja, hogy a könyv szerinti értékeket mindig módosítani kell a
rejtett tartalékok értékével.
Nettó befektetett tőke (alaptevékenységben lekötött tőke, alaptevékenységbe fektetett eszközök) =
+ saját tőke
+ kamatfizetési kötelezettséget maga után vonó források értéke
+ a LIFO értékelés miatti rejtett tartalékok
+ kutatás-fejlesztési ráfordítások
+ a lízingelt és bérelt eszközök tőkésített értéke
+ a goodwill kumulált leírása
- a befejezetlen beruházások értéke
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Wiki tartalom
A teljesítmény alapvető mutatói – rövidtávú eredményszemléletben [id=2]
Befolyásolható eredmény (controllable profit) [id=202]
A szócikk a vállalakozásban lekötött tőke fogalmának meghatározását adja.
Anthony, R.N – Govindarajan, V (2009): Menedzsmentkontroll-rendszerek,
Panem – IFUA Horváth & Parners, Budapest
http://www.controllingportal.hu

Közvetlen eredmény [id=208]
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A befolyásolható eredmény azokat az eredmény-összetevőket foglalja magában, amelyekre egy adott
szervezeti egység vezetője döntéseivel hatást gyakorol. Természetesen csak olyan szervezeti
egységek esetében beszélhetünk befolyásolható eredményről, amelyeknek a hatásköre a bevételek
és a költségek alakítására is kiterjed, vagyis az eredményközpontok (profit centerek) és az önálló
tőkeallokációs központok (investment center) esetében használjuk ezt a kategóriát.
A befolyásolható eredmény nem feltétlenül esik egybe bármely más számviteli
eredménykategóriával. Hiszen egy adott vállalat konkrét feladat- és hatáskör-megosztási szabályai,
valamint – legalább részben – a piaci környezete is meghatározó a tekintetben, hogy az árbevételt,
valamint a költségeket és ráfordításokat okozó tételek közül melyekre van az egység vezetőjének
lényeges befolyása. Mindazonáltal vannak általánosan elterjedt megfeleltetések a vállalati
gyakorlatban: a legtöbb profit center esetében az EBITDÁ-t, az investment centerek esetében pedig
az EBIT-et tekintik befolyásolható eredménynek.
Teljesítményértékelési szempontból célszerű az azonos típusú, komplexitású feladatokat ellátó
szervezeti egységekre általánosan alkalmazható felelősségi modellt alkalmazni. Ez azonban gyakran
oda vezet, hogy egy kategóriához tartozóként kezelünk különböző helyzetben lévő egységeket (eltérő
érettségi fázisban lévő üzletágak, eltérő gazdasági környezetet jelentő régiókban működő egységek).
Ezért az egységes modellen belüli differenciált célkijelölés és a rendszeresen végzett eltéréselemzés
elengedhetetlen feltétele a befolyásolható teljesítményre épülő vállalatirányításnak.
Adódhatnak olyan esetek is, amikor hiába rendeljük a vezető hatáskörébe az értékesítés irányítását,
mégsem mondható, hogy az egység vezetőjének jelentős befolyása lenne az árbevételre.
Változhatnak a szabályozók (maximált ár, differenciált adószabályok), a gazdasági környezet
(árfolyamváltozás, válság hatására drasztikus kereslet visszaesés), vagy történhetnek olyan
versenytársi lépések, amelyek erősen korlátozzák a vezető befolyását az árakra, az értékesíthető
mennyiségekre, végső soron az árbevételre. Ezeket a helyzeteket is egyrészt a célmeghatározást és a
keretek kijelölését megelőző körültekintő környezetelemzéssel, másrészt rendszeresen végzett
eltéréselemzéssel lehet megoldani.
A felelősségi és elszámolási egységek vezetőinek adott tételekre való tényleges befolyása időben is
változhat, ezt is érdemes figyelembe venni.
Mindazonáltal a befolyásolható eredmény általában tartalmazza a felelősségi és elszámolási egység
árbevételét, ami nemcsak a piaci árbevételt, hanem a belső teljesítményátadás során más felelősségi

és elszámolási egységek számára átadott és elszámolt teljesítményt, valamint az aktivált saját
teljesítményeket és az egyéb forrásból származó bevételeket is. Ezzel szembe kell állítanunk minden
olyan költségelemet, amelyre az egység vezetője döntéseivel befolyással van: az egység által
közvetlenül felhasznált erőforrások értékét, a rá utalványozott költségeket, valamint a más
egységeknél megjelenő, de az adott egység tevékenysége érdekében felmerülő költségeket is
(például egy beszerzés, vagy egy adminisztratív szolgáltatás költségét).
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Wiki tartalom
Projektteljesímény-mérés *id=9]
Belső megétrülési ráta (internal rate of return) *id=901]
A szócikk a projektekkel, beruházásokkal kapcsolatos döntések alapjául
szolgáló egyik legelterjedtebb mutatót vezeti le.
Brealey, R.A – Myers, S.C (1998): Modern vállalati pénzügyek, Panem,
Budapest
http://www.controllingportal.hu

Megtérülési idő *id=902]
Kiss Norbert / BCE Vezetéstudományi Intézet

A belső megtérülési ráta (internal rate of return, IRR) a beruházások értékelésére használatos egyik
leggyakoribb mutató (a nettó jelenérték és a megtérülési idő mellett). Számítása szorosan összefügg
a nettó jelenérték számítás módszerével: a belső megtérülési ráta azzal a diszkontrátával egyenlő,
amely használata mellett a tervezett beruházás jövőbeli pénzáramlásainak jelenértéke egyenlő a
nulladik év beruházási összegével (vagy másként megfogalmazva a beruházás teljes nettó jelenértéke
nulla).
T

NPV =

Σ

t=0

CFt
(1+IRR)t

=0

Ábra: A belső megtérülési ráta (IRR) meghatározása

Akkor kell a beruházás megvalósítása mellett dönteni, ha a kiszámított belső megtérülési ráta
egyenlő vagy magasabb, mint a vállalat tőkeköltsége, és el kell vetni a beruházást, ha az IRR a
tőkeköltségnél alacsonyabb.
A belső megtérülési rátát egy beruházási lehetőséggel kapcsolatos igen/nem típusú döntésre célszerű
alkalmazni. Az IRR vezetők számára egy könnyen áttekinthető és értelmezhető eredményt ad. Ha
azonban két vagy több, egymást kölcsönösen kizáró alternatívát hasonlítunk össze, akkor a belső
megtérülési ráta helyett a nettó jelenérték-számítást szükséges alkalmazni (az IRR számítása ugyanis
nem veszi figyelembe a kezdeti beruházási összeg nagyságát, márpedig egy nagyobb tőkelekötéssel
járó, kisebb – de a tőkeköltségnél még mindig magasabb – belső megtérülési rátával rendelkező
beruházás összességében, pont a nagyobb tőkelekötésnek köszönhetően magasabb NPV-t
eredményezhet, azaz több értéket teremthet a tulajdonosok számára). Szintén problémákba ütközik
az IRR használata akkor, ha az értékelni kívánt pénzáramlásban a jövőbeli időpontokban negatív
pénzáramlások is vannak (ekkor a függvény megoldása matematikailag több IRR-t is eredményezhet).
Mint minden, a jövőbeli pénzáramlásokat használó számítás, az IRR számítása is érzékeny a modell
kapcsán tett feltételezésekre, így különösen a maradványérték nagyságára.
A gyakorlatban az IRR értékét nem matematikai formula alkalmazásával, hanem trial-and-error
módszerrel határozzuk meg (azaz a nettó jelenérték számítási képletének diszkontrátájába különböző
értékeket helyettesítünk be, és ezt az értéket addig változtatjuk, amíg az NPV-számítás eredménye
nullát nem ad).

Az Excelben a számítást a pénzügyi függvények között szereplő BMR (angol Excelben IRR) függvény
segítségével lehet elvégezni. A függvény maradványértéket külön nem használ, ezért a
maradványértéket az utolsó év pénzáramlásának a részeként kell feltüntetni.
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Benchmarking [id=]
A szócikk az teljesítményfejlesztés egyik komplex eszközét, a
benchmarkingot mutatja be.
Horváth & Partners (2006): Folyamatmenedzsment a gyakorlatban, IFUA
Horváth & Partners, Budapest
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Bodnár Viktória – Kiss Norbert / BCE Vezetéstudományi Intézet

A benchmarking alapértelmezésben összehasonlító elemzést jelent. Eredetileg a vállalatok
hagyományos pénzügyi összehasonlító elemzését értettük alatta, melynek során a vállalatok a
mérlegében és eredmény-kimutatásában szereplő számok alapján vetették össze azok átfogó
pénzügyi teljesítményét az elemzők.
A hetvenes évek végén a fejlett nyugati országok belső piacait védő vámok, a külföldi tőke előtt álló
akadályok lebontásával egyre komolyabb kérdéssé vált, hogy a versenytársak mitől, hogyan képesek
jobb teljesítményt nyújtani: jobban kiszolgálni a vevők igényeit, hatékonyabban működni, jobb
minőséget előállítani, gyorsabban végig vinni a kritikus folyamataikat.
Ekkor jött létre a benchmarking mai értelmezése: a vállalatok működésének és – elsősorban nem a
pénzügyi, hanem az a mögött meghúzódó egyéb – teljesítményének a szisztematikus összevetése a
versenytársakkal. Az összehasonlítás nem a vége, hanem a kezdete a benchmarking folyamatnak. A
különbségeket részletesen elemezni kell, és ezek alapján megfogalmazni és végrehajtani akár
radikális változtatásokat a technológia, az eljárások, a működési modellek, vagy akár a
termékportfolió, az árazás, az eladásösztönzés területén is. A következő táblázat útmutatóként
szolgál arra, hogy milyen szempontokat lehet figyelembe venni a benchmarking során.

Paraméter

A paraméter lehetséges részekre bontása

A
benchmarking Termékek
tárgya

Módszerek

Mértékegység

Költségek

Minőség

Összehasonlítás
alapja

Más üzleti Versenytárterületek
sak

Folyamatok

Vevői
elégedettség

Idő

Azonos
iparág

Más
iparágak

Az összehasonlításba általában az adott iparág vállalatai kerülnek be (ezáltal szűri ki a benchmarking
az iparágak különbözőségéből adódó „természetes” különbségeket), de bizonyos esetekben más
iparágak legjobb gyakorlatai is jelenthetik az összehasonlítás alapját (pl. ha két iparágban egy adott
funkcionális terület hasonlóan működik, akkor van értelme azok összehasonlításának két különböző
alaptevékenységet végző szervezet esetében is).
A benchmarkingot végezheti egy szervezet saját maga, külső fél vagy szervezetek csoportja is. Az első
esetben a szervezetnek először azonosítania kell a saját működésének problémás pontjait, meg kell
találnia azokat a szervezeteket, amelyek az összehasonlítandó tényezők esetében jól teljesítenek,
majd a legjobb gyakorlatot mutató szervezetek működéséről olyan adatot kell szereznie, amely
segítségével a saját gyakorlat és a legjobb gyakorlat közötti teljesítménykülönbséget számszerűsíteni
tudja. Ahhoz, hogy a benchmarking fejlesztési célja megvalósuljon, a különbség kimutatása
természetesen nem elégséges, a befolyásoló tényezők azonosításán („miért tudja a másik szervezet
jól csinálni?”) van a hangsúly. A legjobb gyakorlatok és a más szervezetekre vonatkozó adatok
azonosításában külső szakértő, tanácsadó is segítséget tud nyújtani (természetesen annak a
figyelembe vételével, hogy a más szervezeteknél kapott megbízásaik során keletkezett információk
üzleti titoknak minősülhetnek). Szervezetek csoportja is részt vehet bechmarking-tevékenységben,
ezt kollaboratív benchmarkingnak (vagy benchmarking klubnak) nevezzük. Ebben az esetben a klub
résztvevői önkéntes alapon osztanak meg egymással információkat, a kölcsönös fejlődés céljával.
Akár versenytársak is részt vehetnek ilyen kezdeményezésekben, de ilyenkor jellemzően egy külső
szervező segítségét veszik igénybe, aki az egyedi adatokat összegyűjti, és az azokból származó
eredményeket az egyes konkrét szereplők azonosíthatósága nélkül csatolja vissza.
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Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
Diszkontált cash flow (DCF) [id=301]
A szócikk a hosszú távú teljesítménymérés leggyakrabban használt
mutatószámát, a nettó jelenértékez és annak kiszámítási módszerét mutatja
be és értelmezi.
Brealey, R.A – Myers, S.C (1998): Modern vállalati pénzügyek, Panem –
McGraw-Hill, Budapest
Tirnitz Tamás (2010): Kiegészítő értékorientált beszámolás a Budapesti
Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében, PhD disszertáció, BCE
Tirnitz Tamás (2012): Stratégiai lehetőségek közötti választás
racionalitásának biztosítása – az adóparadoxon esete, Vezetéstudomány,
2012.7-8
Tulajdonosi érték *id=307+, Nettó jelenérték *id=903]
Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

A diszkontált cash flow alapú értékelés akkor nyert teret a vállalatok, illetve a vállalati teljesítmények
értékelése kapcsán, amikor egyre elterjedtebbé vált a vállalatokba való külső, vagyis nem az eredeti
tulajdonosok által biztosított tőkebevonás. Az úgynevezett pénzügyi befektetők, akik nem látták át a
profittermelés kritikus elemeit, olyan támpontokat igényeltek a befektetési döntéseikhez, amelyek
segítségével eldönthették: a több alternatíva közül melyikbe fektessék a pénzüket.
A diszkontált cash flow módszere a pénz időértékét figyelembe véve teszi lehetővé több időszak
pénzáramainak összehasonlítását és összesítését. Ennek révén az egy évnél hosszabb – akár végtelen
hosszúságú – időtávok átfogó teljesítményének értékelésére ad lehetőséget.
A közgazdaságtan hasznosságfogalma az egyes eszközök érték(esség)ét a belőlük származó jövőbeli
fogyasztási lehetőségekkel kapcsolja össze. Mivel a cash flow szabadon elkölthető – pl.
elfogyasztható – pénzt jelent, ezért a diszkontált cash flow módszere éppen a fent említett
értékszemléletet tükrözi, amikor a vizsgált javak (eszköz, beruházás, projekt, üzletág, cég stb.)
jövőbeli cash flow-jából kiindulva határozza meg azok értékét. A módszertan tetszőleges időpontra
vonatkozó érték (az ún. időérték) kiszámítását lehetővé teszi, mégis az értékelés legtöbbször a
jelenre vonatkozóan történik (jelenérték).
A különböző (jövőbeli) időszakok cash flow-it a diszkontálás hozza közös nevezőre. A diszkontáláshoz
használt diszkonttényező azt fejezi ki, hogy az adott eszközben történő pénzlekötésnek (és az így
elérhető cash flow-idősornak) mindig van alternatívája. Ez a standardizált alternatíva az egyszerű
kötvény, amelyet rendszeres kamatfizetés és a befektetett összeg lejáratkori, egy összegben történő
visszafizetése jellemez. Egy négymillió forintba kerülő, három évig tartani tervezett eszköz (pl.
informatikai berendezés) alternatív befektetését – 12%-os tőkeköltség esetén – a következő
pénzáramsor jellemzi:
–4.000.000 Ft; 480.000 Ft;

480.000 Ft;

4.480.000 Ft

Az alternatív (kötvény) befektetés cash flow-sora és nettó jelenértéke
Látható, hogy az alternatív befektetés jelenértéke – a bemutatott példában és minden egyéb esetben
is – pontosan nulla. A pozitív jelenérték tehát azt takarja, hogy a vizsgált eszközbe való befektetés
vonzóbb a kötvényvásárlásnál. Ez egyben azt is jelenti, hogy a diszkontált cash flow nem abszolút,
hanem relatív mutatószám: a nettó jelenérték előjele mindig a kötvénybefektetéshez viszonyított
előnyösséget vagy hátrányosságot fejezi ki.
Pozitív nettó jelenérték esetén lemondunk a kötvényvásárlásról, és ezzel lemondunk a kötvényen
elérhető hozamról is. A diszkontráta ezt a haszonáldozatot fejezi ki, amit gyakran neveznek a tőke
alternatívaköltségének (vagy röviden: tőkeköltségnek) is.
A jövőre vonatkozóan természetesen csak becsülni lehetséges a tőkeköltséget, így a számítás
bizonytalanságot hordoz magában. Az adott eszközből származó jövőbeli cash flow-k szintén
(szubjektív) várakozásokon alapulnak, vagyis ezek is bizonytalanok. Éppen ezért a diszkontált cash
flow nagysága jelentős mértékben függ a számítást elvégző személy véleményétől, jövőképétől. A
módszertan ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy az egyes periódusokra eltérő nagyságú
tőkeköltséggel számoljunk (pl. a működési kockázat változása miatt):

Diszkontált cash flow kiszámítása eltérő éves diszkontráták esetében
Ezen eszközhöz olyan alternatív befektetés tartozik, amelynek hozama az egyes években 15%, 12% és
10%. A kapott eredmény alapján a 2,5 millió forintot jobban megéri kötvénybe fektetni, mint az
értékelt másik eszközt megvásárolni.
Néhány eszközfajta esetében gyakran élnek azzal a feltételezéssel, hogy azok „örök időkig” cash flowt termelnek. Példaként említhetjük a termőföldet, egy részvényt, egy konkrét céget. Ilyen esetben az
éves cash flow-k és diszkontráták megtervezését csak a következő néhány évre végzik el részletesen,
majd pedig általánosító feltételezéssel élnek az azutáni időszakra vonatkozóan. Leggyakrabban az
utolsó megtervezett év cash flow-ját és tőkeköltségét vetítik ki a jövőbe, ami lehetőséget ad az
örökjáradék képletének használatára. Ezt szemlélteti a következő ábra, ahol az 1.100.000 Ft/0,1 tag
jelenti az örökjáradékot, amelyet még diszkontálni kell a jelen időpontra:

Diszkontált cash flow kiszámítása végtelen időtávra
A vállalati gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott diszkontráta a súlyozott átlagos tőkeköltség.
Néhány esetben azonban ettől eltérő alternatívaköltséget javasolnak használni. Így például a
vevőérték meghatározásakor a „marketingbefektetések diszkontrátája” kerül a nevezőbe. Ennek
hátterében az a megfontolás áll, hogy a működés különböző részterületei egymástól és az
összvállalatitól eltérő kockázattal jellemezhetők, és a mindenkori kockázathoz kell igazodnia a
figyelembe vett alternatív befektetésnek. A szakirodalom és a vállalati gyakorlat ugyanakkor egyelőre
adós a marketingbefektetések sajátos megtérülése (mint alternatívaköltség) meghatározási

módjával. Szintén a súlyozott átlagos tőkeköltségtől eltérő diszkontráta tartozhat a humántőkébe
történő befektetéshez (pl. képzési programokhoz), de ennek maghatározásáról sem alakult még ki
szakmai konszenzus.
A diszkontált cash flow módszere mindenkor a jövőbeli pénzáramokra tekint, és azokból számolja ki
az értéket, az értékteremtést. Sőt, rendszerint egynél több jövőbeli időszak adatait összesíti. Nem
szolgáltat tehát egy időszakra (évre, negyedévre stb.) vonatkozó információt. Az egy időszak alatti
értékteremtés ráadásul utólag sem számolható ki a segítségével, hiszen az időszak végén nem
hátratekint – azaz nem ad tényadato(ka)t –, hanem ismét a jövőre alapozva számolja újra az értéket.
A diszkontált cash flow így nem ad lehetőséget a terv-tény összevetésre:
Értékelés a jövőbeli
cash flow-k alapján

jan. 1.

Nincs információ az éves
értékteremtésről!

Értékelés a jövőbeli
cash flow-k alapján

dec. 31.

Sem a múltbeli, sem az adott időszakot érintő érték(teremtés) nem számolható ki a diszkontált cash
flow módszerével
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A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Diagnosztikus mutató [id=]
A szócikk bemutatja a szervezet teljesítményének nyomonkövetésére
szolgáló egyik alapvető eszköztárat, a diagnosztikus mutatókat.
Kaplan, R.S. – Norton, D.P. (1998): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott
stratégiai mutatószámrendszer, KJK – IFUA Horváth & Partners, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.bscol.com/
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu
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Teljesítmény *id=107]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A mutatószámok között diagnosztikus mutatóknak nevezzük azokat, amelyek átfogó képet adnak a
szervezet működésének jellemző paramétereiről. A diagnosztikus mutatók nem fejeznek ki prioritást,
vagyis nem feltétlenül – sőt leggyakrabban nem – kiemelt jelentőségű teljesítményelemekről van szó.
A diagnosztikus mutatók mérésének és a vezetők számára való elérhetővé tételének az a célja, hogy a
vezetők mindig tisztában legyenek a szervezet teljesítményének aktuális alakulásával.
Sokszor vonnak párhuzamot az emberi szervezet alapvető fizikális és élettani jellemzőit leíró
paraméterekkel: ahogyan a vérnyomás, a vércukorszint, a testhőmérséklet képet ad arról, hogy az
ember milyen állapotban van, úgy az árbevétel, a költségek, a likviditás, a termelési vagy szolgáltatási
volument alakulása megmutatja a vállalat aktuális állapotát.
A párhuzam abból a szempontból is helytálló, hogy bár a diagnosztikus mutatók nem utalnak kritikus
teljesítmény elemekre, bármikor jelezhetik a teljesítmény nem jó irányba történő változását, és
ezáltal fontossá válnak a vezetők számára. Mint ahogyan a testhőmérséklet normális szint fölé
emelkedése problémát jelez, és beavatkozási igényt támaszt, ugyanúgy működnek a vállalati
teljesítmény diagnosztikus mutatói is. A diagnosztikus mutatók a teljesítménymérés szükséges
minimumszintjét jelentik, és nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a tényértékek elfogadható
szintjével, azzal hogy honnantól számít a normálistól (tervezettől) mért eltérés kritikusnak.
Elvileg a diagnosztikus mutatók készlete akkor van jól meghatározva, hogy teljeskörűen képes
bemutatni a teljesítmény aktuális alakulását, és minden mutató esetében nem csak az tudjuk
egyértelműen, hogy mitől fogva számít a mért érték kritikusnak, hanem azt is, hogy mi okozhatja a
kritikus szintet. Az okok, az adott mutató értékére ható tényezők pontos ismerete kulcsfontosságú a
megfelelő és időben történő beavatkozás érdekében.
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Teljesítmény rövid távú eredményszemléletben [id=2]
EBIT (Earning before Interest and Taxes) [id=203]
A szócikk az alaptevékenység eredményének nemzetközileg leggyakrabban
használt mutatószámát írja le és értelmezi, továbbá bemutatja főbb
alkalmazási területeit is.
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
EBITDA [id=204], ROCE [id=211]
Bodnár Viktória - Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az EBIT a hazai számviteli kategóriarendszerben az üzemi/üzleti eredménynek megfelelő
eredménymutató, annak a nemzetközi gyakorlatban egységesen értelmezett változata. Magában
foglalja az árbevételt és azokat a költségeket, amelyek az adott időszakban a termékek vagy
szolgáltatások előállítása érdekében ténylegesen felmerültek, valamint az értékcsökkenést. Vagyis
nem foglalja magában a pénzügyi műveletek ráfordításait, a rendkívüli ráfordításokat, az adófizetési
kötelezettséget, valamint az osztalékszolgálatot.
Az EBIT jól mutatja a komplex vállalatok tárgyi, vagy regionális elven kialakított egységei (üzletágak,
divíziók) működési eredményét, függetlenül attól, hogy a működést a tulajdonosok miből
finanszírozzák, illetve, hogy az adott országban milyen adók terhelik a vállalkozási tevékenységet. Az
EBIT megfelelő mutatója az üzletágvezetők (divízióvezetők) által befolyásolható eredménynek is
abban az esetben, ha a vállalat alapvetően nem eszközöl jelentős új beruházásokat, hanem a
meglévő infrastruktúráját karbantartva, felújítva végzi az üzleti tevékenységet.
Ha az EBIT értéke több időszakon keresztül negatív, akkor a szervezet nem fenntarthatóan működik,
és jövőbeli megmaradása veszélyben van. Elvárásként az EBIT „pozitív nulla” értékét szokták
megkövetelni. Ez azonban csak a számviteli mutató szintjén mutat elfogadható képet, hiszen a
tőkehasználat költségét is meg kell termelnie minden szervezetnek. Emiatt a nullához közeli (pozitív)
EBIT értékrombolást fejez ki, ezért hosszabb távon nem elfogadható teljesítmény.
A szervezetek egységeinek vezetői teljesítményértékelésére rendszerint abban az esetben is az EBITet használják, ha az üzletág, illetve divízió egyben önálló jogi egység is (leányvállalat). Az elvi
megfontolás emögött az, hogy a leányvállalati vezető – még akkor is, ha a beruházásokkal
kapcsolatos döntés joga nem hozzá, hanem a tulajdonosi joggyakorlást biztosító fórumokhoz
(igazgatóság, közgyűlés/taggyűlés) van rendelve – egy jogi egység első számú vezetőjeként
felelősséggel bír a beruházások felett. A jogi önállósággal nem bíró üzletágvezető (divízióvezető)
felelősségét általában pontosabban fejezi ki az EBITDA, vagyis az értékcsökkenés nélkül számított
működési eredmény.
A kamat- és adófizetés előtti eredmény az össztőke adózás előtti hozamát fejezi ki – de nem a hozam
szokásos, százalékos formájában, hanem abszolút értékben kifejezve. A számviteli törvény szerinti
(indirekt) számítási módja a következő:
Adózott eredmény

+ Adófizetési kötelezettség (fizetett adó)
+ Fizetett kamatok
– Kapott kamatok
= EBIT
Az EBIT meghatározása a magyar számviteli éves beszámoló eredménykimutatásából
Mivel a rendkívüli tételeket az IFRS – International Financial Reporting Standards, Nemzetközi
Számviteli Standardok – szabályrendszere szerint közvetlenül a saját tőkével szemben kell elszámolni,
vagyis azok nem jelennek meg az eredménykimutatásban, így IFRS alkalmazásakor az EBIT
megegyezik az üzemi-üzleti tevékenység eredményével. Az IFRS szerinti eredménykimutatás előírt
tagolása ugyanakkor nem ismeri az üzemi-üzleti eredmény kategóriáját, így az IFRSeredménykimutatásból retrográd módon határozható meg az EBIT nagysága.
Az EBIT az adóterhek közül csak a megtermelt eredmény utáni adókat nem veszi figyelembe
(Magyarországon a nyereségadót és a helyi iparűzési adót), a többi adótételt – pl. a gépjárműadót, az
építményadót, a vissza nem igényelhető áfát, a természetbeni juttatásokat terhelő személyi
jövedelemadót stb. – levonjuk a kiszámításakor. Mivel az időszaki eredmény adóterhelése
országonként (sőt néhol ugyanazon országon belül ágazatonként is) eltérő mértékű lehet, így az EBIT
mutató alkalmas alap az ágazatközi és/vagy országok közötti összevetések elkészítéséhez.
A számviteli eredménykimutatás szerkezete miatt gyakran nem áll rendelkezésre az EBI – Earnings
before Interest, azaz kamatfizetés előtti eredmény – mutatószáma; ilyenkor a hitelezők az EBIT
alapján próbálják megbecsülni, hogy a szervezet képes lesz-e megfizetni a bevont idegen tőke utáni
kamatot. Emellett a vállalatértékelés szorzószámos módszerei közül nagyon elterjedt az aktuális EBITen alapuló értékelés. Az EBIT-et tehát a szervezeten kívüli érintettek is használják.
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Wiki tartalom
Teljesítmény rövid távú eredményszemléletben [id=2]
EBITDA (Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation)
[id=204]
A szócikk az alaptevékenység eredményének nemzetközileg gyakran használt
mutatószámát írja le és értelmezi, továbbá bemutatja főbb alkalmazási
területeit is.
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
EBIT [id=203]
Bodnár Viktória - Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az EBITDA a vállalatok, illetve vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelésére használt
legszűkebb tartalmú eredménymutató. Magában foglalja az árbevételt és azokat a költségeket,
amelyek az adott időszakban a termékek vagy szolgáltatások előállítása érdekében ténylegesen
felmerültek. Vagyis nem foglalja magában az értékcsökkenést, a pénzügyi műveletek ráfordításait, a
rendkívüli ráfordításokat, az adófizetési kötelezettséget, valamint az osztalékszolgálatot.
Az EBITDA a vállalatok tárgyi, vagy regionális elven kialakított egységei (üzletágak, divíziók) vezetői
teljesítményének értékelésére használt leggyakoribb mutató. Az üzletágvezetők (divízióvezetők) által
befolyásolható eredményt mutatja. Elterjedéséhez az elmúlt két évtizedben két tendencia járult
hozzá elsősorban.
Egyfelől a komplex, több üzletágas (általában divizionális) szervezetek irányítása kapcsán állandó
kihívást jelent egy olyan eredménykategória megalkotása, amely egyszerűen (vagyis a számviteli
rendszerben meglévő adatok egyszerű konvertálásával) előállítható, mégis egy számban jól kifejezi az
üzletági vezetők (divízióvezetők) hozzájárulását a szervezet egészének teljesítményéhez. Mivel a
legtöbb iparágban - függetlenül a nagy területi kiterjedéstől és a tevékenység komplexitásának
mértékétől – az üzletági vezetők (divízióvezetők) hatásköre elsősorban a napi működés hatékony
megszervezésére terjed ki, és nem foglalja magában a beruházásokkal és a befektetésekkel
(finanszírozással) kapcsolatos döntéseket, ezért az EBITDA jól mutatja az üzletágvezető
(divízióvezető) irányítási munkájának üzleti eredményét.
Másfelől a szervezetek pénzügyi irányításában az utóbbi néhány évtizedben egyre fontosabbá vált a
likviditás kérdése, ezért már nemcsak a pénzügyi vezető, hanem minden üzleti terület irányítója az
eredménytermelő képesség fontossága mellett arra is figyel, hogy az általa irányított terület cashflow
szempontból is hatékony legyen. (Ennek talán a legegyszerűbb példája, hogy a kereskedők
természetesen sokkal jobban végzik a dolgukat, ha az árbevétel minél hamarabb pénzügyileg is
realizálódik, vagyis befolyik a cég számlájára, hiszen így kisebb működő tőkét kell a vállalkozás
számára a tulajdonosoknak biztosítani. Márpedig a tőke drága, tehát minél kevesebb kell belőle,
annál könnyebb a tulajdonosoknak finanszírozni a vállalkozást.) Az EDITBA egy cash-flow típusú
eredménymutató, hiszen pont azokat a lényeges tételeket nem tartalmazza (értékcsökkenés,
adófizetés, osztalékszolgálat), amelyek a számviteli eredménykategóriákban – teljesen indokoltan –
benne vannak.

Mindazonáltal fontos tudni, hogy egyetlen EBITDA-érték önmagában nem ad lehetőséget a
teljesítményértékelésre. Ennek oka az, hogy a tartós működéshez szükség van a tárgyi eszközök és
immateriális javak elhasznált értékének visszapótlására. Ezt a visszapótlandó értéket fejezi ki az adott
időszaki értékcsökkenés. A pozitív EBITDA nem biztos, hogy kellő nagyságú ehhez, így pozitív előjele
nem (feltétlenül) utal kielégítő működési eredményre. Az EBITDA sokkal kevésbé megbízható és
hasznos mutatószám, mint az EBIT.
Az értékcsökkenés, kamat- és adófizetés előtti eredmény mutatóját nem találjuk meg az éves
beszámoló eredménykimutatásában, értékét az EBIT-ből kiindulva tudjuk meghatározni. Miközben az
EBIT lehetőséget ad a különböző adóterhelésű és eltérő tőkeszerkezetű szervezetek összevetésére,
értékét torzíthatja az alkalmazott értékcsökkenési módszer megválasztása, valamint a korábbi
befektetetteszköz-vásárlások hatása. AZ EBITDA tehát azt ígéri, hogy segítségével
összehasonlíthatunk például
–
–

–

különböző eszközigényességű ágazatokat (miközben erőteljesen kérdéses az ilyen
összehasonlítás értelme),
különböző gépesítettségű versenytársakat (bár a gépesítettebb vállalat erőforrásfelhasználásának egy része így figyelmen kívül marad, miközben a másik vállalat gépesítést
helyettesítő költségei – többlet-munkaerőköltség vagy alvállalkozói díjak – szerepelnek az
összevetésben),
komolyabb beruházás előtti és utáni működést.

Az EBITDA számviteli szabályoknak megfelelő számítási módja:
Adózott eredmény
+ Adófizetési kötelezettség (fizetett adó)
+ Fizetett kamatok
– Kapott kamatok
+ Értékcsökkenés
= EBITDA
Az EBITDA meghatározása a magyar számviteli éves beszámoló eredménykimutatásából
A vezetői számvitelben szabadon megválasztható az értékcsökkenés alkalmazott módszere, amely
lehet teljesítményarányos és időarányos animalt_abrak_tt_vegl_ertekcsokk. Az időarányoson belül
nemcsak lineáris leírást választhatunk, hanem degresszív és progresszív értékcsökkenést is. Sőt,
lehetőség van több módszer kombinálására is: például a teljesítmény- és az időarányos leírás
együttes alkalmazására, vagy kétfajta időarányos leírás egymás utáni használatára. Ha különböző
szervezeti egységek eltérő értékcsökkenési módszerrel számolnak, akkor ez érdemben torzíthatja az
EBIT-jüket, miközben az EBITDA nem tartalmazza a választott értékcsökkenési módszer hatását. Az
ilyen egységek összevetését tekinthetjük az EBITDA legfontosabb felhasználási területének.

Wiki tartalom
A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Eredményesség (effectiveness) *id=101]
A szócikk a szervezetek teljesítményének értékelése kapcsán használt egyik
leggyakoribb fogalmat, az eredményességet határozza meg.
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Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu
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szócikkek
Szerzők

Teljesítménymérés *id=112]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A szervezetek teljesítményének két alapvető jellemzője az eredményesség (effectiveness) és a
hatékonyság (efficiency). Az eredményesség alapvetően azt mutatja meg, hogy a létrehozott output
mennyiben felel meg a szervezet céljainak, a szervezet milyen mértékig képes céljait (a kívánatos, az
érintettek által elvárt outputot) elérni.
Az eredményesség mérése nem egyértelmű, hiszen annyiféle eredményességi mutatója van egy
adott szervezet teljesítményének, mint ahány konkrét elvárást támasztanak vele szemben az
érintettjei, illetve ahány elvárást a szervezet tulajdonosait elfogadnak, mint teljesítendő célt
(kívánatos outputot).

A vállalat érintettjei
Tulajdonosok

Helyi közösségek

Menedzsment

A vállalat érintettjei

Alkalmazottak

Vevők

Stratégiai partnerek

Versenytársak
Szállítók

Az eredményességet éppen ezért mindig egy adott szervezetre és annak adott időszakban – általában
formálisan is – rögzített, elfogadott célkitűzései teljesülésének tudjuk megfeleltetni, ami nem egy,
hanem néhány, az adott szervezeti egység (piaci szegmens, régió, funkcionális terület) szempontjából

releváns mutatóval ragadjuk meg. Ugyanabban az időszakban és ugyanazon szervezet esetében is
eltérő lehet tehát egy konkrét szervezeti egység eredményességének adekvát mutatója.
Az eredményesség mérését tovább nehezíti, hogy sokszor nehezen ragadható meg egy elvárás, illetve
cél teljesülése, annak pontos mértéke. Még olyan egyértelműnek tűnő esetekben is, mint például a
piaci részesedés, nem feltétlenül tudunk egzakt mutatót megadni, hiszen sokszor nincs pontos
információnk a piac tényleges méretéről (mivel a versenytársak tényleges értékesítési árai és
volumenei, valamint a teljesítés üteme sokszor üzleti titoknak minősül).
Az eredményesség fogalom mögött meghúzódó elvi megfontolás nagyon közel áll a balanced
scorecard koncepció elemeként ismert eredménymutatóhoz. A szerzők – Robert Kaplan és David
Norton – a szervezetek teljesítményének megragadására szolgáló eszközök között megkülönböztetik
a teljestményokozó mutatókat (performance driver, lead indicator) és az eredménymutatókat
(outcome measure, lag indicator). Az eredménymutatók a kitűzött cél elérésének mértékét mutatják,
míg a teljesítményokozók azt, hogy a szervezet aktuálisan hol jár a célhoz vezető úton.
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Wiki tartalom
Kiegyensúlyozott mutatószámrendszerek [id=]
Eredménymutató (outcome measure) *id=]
A szócikk röviden meghatározza a teljesítménymérés eredményeképpen
előálló információ jellemzőit.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Kaplan, R.S. – Norton, D.P. (1998): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott
stratégiai mutatószámrendszer, KJK – IFUA Horváth & Partners, Budapest
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.bscol.com/
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu
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Szerzők

Teljesítmény *id=107]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória – Tímás András / BCE Vezetéstudományi Intézet

Robert Kaplan és David Norton – a szervezetek teljesítményének megragadására szolgáló eszközök
között megkülönböztetik a teljestményokozó mutatókat (performance driver, lead indicator) és az
eredménymutatókat (outcome measure, lag indicator). Az eredménymutatók a kitűzött cél
elérésének mértékét mutatják, míg a teljesítményokozók azt, hogy a szervezet aktuálisan hol jár a
célhoz vezető úton.
Az eredménymutatók jellegükből fakadó gyengesége, hogy önmagukban nem adnak támpontot a cél
elérésének módjához, míg a teljesítményokozók rendszerint csak a rövid távú eredmények
figyelemmel kísérésére alkalmasak, és kevés információt nyújtanak a hosszú távú hatásokról. A
probléma kiküszöbölésére Kaplan és Norton (1998) az eredménymutatók és teljesítményokozók
okozati viszonyok mentén összekapcsolt, megfelelő arányú keverékének használatát javasolja.
Az eredménymutatókból és teljesítményokozókból álló rendszert ellensúlyozó mutatókkal lehet
kiegészíteni, amelyek szerepe abban rejlik, hogy megakadályozzák, hogy egy mutató értékét más
mutatók vagy paraméterek rovására lehessen javítani. A képet tovább árnyalja, hogy egy adott
szinten teljesítményokozónak tekintett mutató alacsonyabb szinten eredménymutatóként jelenhet
meg.
Több kritika érte a mutatószámok kizárólag elvi alapokon nyugvó, előrejelző vagy utólagos
mutatószámok szerinti elkülönítését, hiszen ez a tulajdonság egy adott mutató esetében
kontextusfüggően változhat (Neely et al., 2004), illetve egy konkrét mutatószám felhasználásától,
beszámolórendszerben betöltött szerepétől függően többféle funkciót is betölthet (Parmenter,
2010). A bírálói külön kiemelik, hogy a mutatószámok sikeres kiválasztásának egyik legfontosabb
előfeltétele, hogy a rendszer kialakítói elszakadjanak az előrejelző és utólagos mutatók szabta
gondolati korlátoktól.
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Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
Értékteremtő és értékromboló tényezők [id=302]
A szócikk az értékteremtés (vagy értékrombolás) mögötti, nem feltétlenül
pénzben kifejezett tényezőkkel foglalkozik.
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
Tulajdonosi érték [id=307], EVA [id=303]
Bodnár Viktória - Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

A nyolcvanas évek végétől egyre szélesebb körben elterjedt az a nézet, hogy a szervezetek
teljesítményének legjobb átfogó mércéje nem a számviteli eredmény, hanem az értékteremtés.
Vagyis tulajdonos, mint kiemelt érintett nem abban érdekelt, hogy a vállalat rövid távon, egy adott
időszakban profitot termeljen, hanem abban, hogy tartósan képes legyen hozamot termelni a
befektetett tőke után – ráadásul ez a hozam magasabb kell legyen az alternatív befektetések révén
elvileg realizálhatónál. Ezt a szemléletet nevezzük tulajdonosi érték szemléletnek, mely koncepcióban
kiemelt szerepet kap annak a vizsgálata, hogy mely döntések, intézkedések vezetnek a tulajdonosi
érték növeléséhez, és melyek annak csökkenéséhez.
Értékteremtésről akkor beszélünk, ha a bevételekből levonva az összes érintett felé teljesítendő
(értsd: a tőlük kapott hozzájárulást vagy a nekik okozott „kellemetlenséget” ellentételező)
kifizetéseket és más költségeket, még mindig pozitív végeredmény marad. A negatív végeredmény
pedig értékrombolást fejez ki.
A számviteli eredmény kiszámításakor is számos ilyen ráfordítást (kifizetést és egyéb tételeket)
figyelembe veszünk. Biztosan nem kerül azonban levonásra a saját tőke használati díja. Ezt a kalkulált
költséget is figyelembe véve könnyen előfordulhat, hogy a számviteli nyereség ellenére
értékrombolás történik.
Az értékteremtést vagy –rombolást nemcsak a szervezet egészének a szintjén vizsgálhatjuk, hanem
azon belül is. A pénzügyi működési jellemzők (pl. a tőkeáttétel) mellett különösen érdekes és fontos
azt megvizsgálni, hogy a pénzügyi teljesítmény mögött álló, nem pénzügyi tényezők (pl. a
termékminőség, a kiszolgálási idő, a vevőhűség stb.) milyen szerepet játszanak az értékteremtésben.
Ilyen tényezőből felsorolhatatlanul sok létezik, és elsősorban az adott szervezet üzleti modelljéből
vezethetők le. Ha például a hotelszolgáltatásunkat a rugalmassággal szeretnénk a versenytársaktól
megkülönböztetni, a több választható, akár extrém időpontokban való be- és kijelentkezés
lehetősége ilyen tényező lehet.
Az adott szervezet üzleti modelljében szereplő tényezők mindegyikére elvégezhető olyan parciális
számítás, amely az adott tényezőnek a bevételre és a költségekre, valamint a tőkelekötés igényelt
mértékére gyakorolt hatását veszi számba és ennek eredményeként láthatóvá teszi, hogy az adott
tényező növeli vagy rombolja a vállalat értékét. A vállalatvezetésnek fontos ismernie az
értékteremtést hozó tényezőket és változtatni a jelenleg értékromboló működési elemeken. Ha az
üzleti modell túl sok tényezőt tartalmaz (pl. egy diverzifikált, nemzetközi konszern esetében), akkor

érzékenységvizsgálattal lehet kiválasztani azokat a tényezőket, amelyek alaposabb vizsgálatára
érdemes sort keríteni.
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Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
EVA, Gazdasági hozzáadott érték [id=303]
A szócikk a számviteli alapú teljesítménymérés egyik új és népszerű
módszerét mutatja be és értelmezi
Tirnitz Tamás (2010): Kiegészítő értékorientált beszámolás a Budapesti
Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében, PhD disszertáció, Budapesti
Corvinus Egyetem
Anthony, Robert – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, PANEM, Budapest
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
Tulajdonosi érték [id=307], Értékteremtő és értékromboló tényezők [id=302],
MVA [id=304], NOPAT [id=305]
Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

A gazdasági hozzáadott érték (Economic Value Added, EVA) a tulajdonosi érték(teremtés) egyik
mérőszáma(animalt_abrak_tt_vegl_shv_modszerek). Sajátossága, hogy rövid távú számítás, azaz
legfeljebb egy évet fog át, de ennél rövidebb időre is számítható. További jellegzetessége, hogy nem
pénzáramlásokkal, hanem eredményszemléletben fejezi ki az értékteremtést.
A mutatószám képlete a következő (animalt_abrak_tt_vegl_eva):
Gazdasági hozzáadott érték = NOPAT – (Befektetett tőke * Súlyozott átlagos tőkeköltség)
A súlyozott átlagos tőkeköltség a saját és az idegen tőke használati díját is tartalmazza. Értékteremtés
akkor van, ha a NOPAT ennél magasabb (tőkearányos) hozamot takar. Látható továbbá, hogy az EVA
mutatószáma egymástól elkülönítve mutatja be a vállalatvezetés – mint önálló tőkeallokációs
központ – háromfajta irányítási területét: az alaptevékenységi működést (NOPAT), a befektetési és
beruházási döntéseket (befektetett tőke), valamint a finanszírozási döntéseket (tőkeköltség). Mivel
ezekre vonatkozóan tervszámokat is rögzíthetünk, így nyomon követhetővé válik a vezetés
mindhárom eleme, és könnyebbé válik az eltéréselemzés.
A gazdasági hozzáadott érték kiszámításának módszertana a pénzügyi számvitel adataiból kiindulva
határozza meg az értékteremtés nagyságát. Mivel a számítás alapjául a könyvviteli adatok szolgálnak,
és ezek sem a teljesítményt, sem annak értékét nem tudják megfelelően bemutatni, ezért különböző
korrekciókra van szükség annak érdekében, hogy gazdasági értelemben helyes adatokhoz
(alaptevékenységben lekötött tőkéhez és NOPAT-hoz) jussunk. A lehetséges korrekciók itt
bemutatott osztályozása jól érzékelteti a gazdasági hozzáadott érték teljesítményszemléletének
sajátosságait:

Operatív konverzió
Forráskonverzió
Könyvviteli
adatok

Adókonverzió

Gazdasági
hozzáadott
érték

„Tulajdonosi” konverziók

x. ábra: A gazdasági hozzáadott érték kiszámításakor alkalmazható konverziók








Az ún. operatív konverzió során külön-külön megvizsgáljuk a mérleg és az eredménykimutatás
egyes sorait, és azt nézzük, hogy azok az üzemi, üzleti tevékenységhez kapcsolódnak-e. A mutató
csak ez utóbbiakat veszi figyelembe.
A következő lépés az ún. forráskonverzió, amely az alaptevékenységhez felhasznált források
maradéktalan számbavételét szolgálja. Erre legfontosabb példaként a vállalat lízing- és bérleti
szerződéskötéseinek tőkésítését (majd pedig a tőkésített összeg későbbi években történő
amortizálását) ismeri a szakirodalom és a szervezeti gyakorlat.
A következő, ún. adókonverzióra egyfelől a látens adók miatt, másfelől pedig azért van szükség,
mert az adópajzsot a számítás során a tőkeköltségben vesszük figyelembe. Annak érdekében,
hogy az idegen tőkéből való finanszírozás előnyös hatása csak egyszer szerepeljen a
kalkulációban, az üzemi, üzleti tevékenység adózott eredményét oly módon kell meghatározni,
mintha a vállalakozást kizárólag saját tőkéből finanszíroznák. Ez utóbbi fikció számszerűsítésére is
ebben a korrekciós lépésben kerül sor.
Végezetül következik még az ún. tulajdonosi (shareholder) konverziók tarka csokra. Ezen utolsó
korrekció feladata, hogy a (pénzügyi) számvitel óvatosságát a tulajdonosok kockázatvállalóbb
attitűdje szerint korrigálja. Ilyen lépés például a kutatási és fejlesztési kiadások, valamint a
dolgozók képzésére és a piaci megjelenés előkészítésére szolgáló ráfordítások tőkésítése.
Ugyanitt történik meg a figyelembe vett vagyonelemek felértékelése oly módon, hogy a
számításba a piaci értékek kerüljenek be.

Az egyes vállalatoknál elvégzendő korrekciók listája eltérhet amiatt, hogy a fenti, lehetséges
kiegészítő számítások közül mindig csak azokat kell ténylegesen elvégezni, amelyek teljesítik a
lényegesség, az érthetőség, a vállalatirányításban való használhatóság és a kommunikálhatóság
ismérveit. (Ha ezután még mindig túl sok korrekciós igény maradna fenn, akkor ezeket újra meg kell
szűrni a lényegesség legelőször említett szempontja szerint.) A leírt szűrést mindig az adott
vállalkozás sajátosságait szem előtt tartva kell megtenni, ezért rendszerint vállalatonként eltérő
konverziókat alkalmaznak, ami miatt egymással nem vagy csak korlátozottan összevethető lesz a
gazdasági hozzáadott érték mutatószáma.
A gazdasági hozzáadott értéket – a sok korrekciós lehetőség miatt – elméleti ideálnak is tekinthetjük,
amelynek információtartalmát nem érik el a gyakorlatban alkalmazott EVA-mutatók. Gyakran említik
a következő EVA-kategóriákat:
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adatok

=
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Tailored
EVA

True
EVA

A gazdasági hozzáadott érték egyre nagyobb információtartalmú változatai
A gazdasági hozzáadott érték nagyságát olyan gyakran számolhatjuk ki, amilyen gyakran számviteli
beszámoló készül. Ez rendszerint az üzleti évet jelenti. Ha azonban a – pénzügyi vagy a vezetői –
számvitel eléggé részletes megbontást használ, és a kiegészítő információk is megbontva állnak
rendelkezésre, akkor a mutatót más vizsgálati egység (pl. üzletág, projekt stb.) értékteremtésének
mérésére is felhasználhatjuk.
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Wiki összefoglalása
…
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Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Wiki tartalom
Teljesítmény rövid távú eredményszemléletben [id=2]
Fedezet [id=205]
A szócikk a pénzbeli teljesítményértékelés egyik legtöbbször félreértett
fogalmát, a fedezetet tisztázza.
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
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A fedezeti összeg az árbevétel és a változó költségek közötti különbség. Ezt a mutatót a vezetői
döntéshozatal kapcsán az egyik legfontosabb mutatónak tartják úgy az elméleti szakértők, mint a
gyakorlati szakemberek. A mutató egyik alapvető üzenete döntéshozatali szempontból az, hogy ez az
érték semmiképpen sem lehet negatív, hiszen akkor a bevételeink még a változó költségeinket
(alapanyag, csomagolóanyag, szállítási vagy egyéb disztribúciós költség) sem fedezik. A másik fontos
üzenet, hogy a termék-, illetve szolgáltatás-előállítás közvetlen irányítóinak a fedezetmaximalizálásra
kell törekedniük, mivel a fix költségekre nincsen befolyásuk.
Amikor ezt a mutatót elkezdték széleskörűen használni, még a legtöbb iparágban a változó költségek
közé volt sorolható a termelésben foglalkoztatott dolgozók bére, hiszen idényre, konkrét feladatra
vették fel őket, illetve teljes mértékben teljesítményarányos bért kaptak. Manapság azonban ez nincs
így, ezért már rövidtávon is rossz iránytű a negatív fedezet elkerülése, hiszen egy jelentős
költségtételt, a termelők bérköltségét (és annak járulékait) nem vettük figyelembe. Ráadásul a másik
üzenet is fals, hiszen az sem igaz, hogy a közvetlen irányítóknak semmilyen befolyásuk nincsen a fix
költségekre. A legtöbb esetben igenis tudnak hatni az elfoglalt (kibérelt) munkaterület nagyságára,
annak rezsiköltségeire, az adminisztratív dolgozók költségeire, vagy akár a termelő berendezések
elhasználódásának mértékére is.
Mindebből az következik, hogy a bevételek és változó költségek egyszerű különbségeként képzett
fedezeti összeg automatikusan nem használható sem döntési szempontként, sem a
teljesítményértékelés alapjául. Akkor járunk el megfelelő körültekintéssel, ha a fedezeti összeget úgy
közelítjük, ha a költség felmerülésének okozója (cost driver), annak célja, valamint
befolyásolhatósága alapján alakítjuk a fedezetszámítási módszerünket, akár több fedezeti szintet,
illetve többféle fedezetszámítási módszert megkülönböztetve.
A gyakorlatban kialakultak és jól beváltak a többszintű fedezetszámítások. Az egyes szervezetek
működéséhez kapcsolódva többféle fedezethierarchia is kialakítható. Ezek gyakori kiindulópontja a
termékek vagy szolgáltatások fedezete, azaz árbevételük és változó költségük különbsége. Innen
azután két irányban is tovább lehet menni:

Termékek fedezete

Termékek fedezete

Termékcsoport fedezete

Vevő fedezete

Telephely fedezete

Régió fedezete

Vállalati szintű fedezet

Vállalati szintű fedezet

A többszintű fedezetszámítás két lehetséges felépítése

1. Az egyes termékcsoportok fedezete megegyezik a hozzájuk tartozó termékek fedezete
összegének és a termékcsoporthoz kapcsolódó (fix!) költségeknek a különbségével. Ha
telephelyenként különböző termékcsoportok előállítása történik, úgy az egyes telephelyek
fedezetét az ott kezelt termékcsoportok egyesített fedezetének és a telephelyszintű (fix)
költségeknek a különbsége adja. Végezetül az egyes telephelyek fedezeteit összegezve és az
összvállalati szintű (fix) költségekkel csökkentve eljutunk a vállalati szintű fedezethez, amely nem
más, mint a vállalkozás eredménye.
2. Az egyes vevők fedezete a nekik értékesített termékeken elért fedezet összegét jelenti, amelyet
csökkenteni kell a vevőspecifikus (ügyfélszerzési és -kiszolgálási) költségekkel. A földrajzi régiók
kiszolgálásával elért fedezet megegyezik az oda tartozó vevők egyedi fedezetének összegével, de
ebből még le kell vonni az adott régió kiszolgálásához kapcsolódó (fix) költségeket. Végezetül a
régiók fedezetét összegezve és belőle az összvállalati szintű (fix) költséget levonva ugyanazt az
összvállalati eredményt kapjuk, mint az 1. esetben.
A fenti, többszintű sémák nagyon jól szemléltetik, hogy a fedezetszámítás döntésorientált
információt ad, hiszen külön tudja választani az egyes költségviselőkhöz (termékhez, vevőhöz,
régióhoz, telephelyhez stb.) kapcsolódó releváns költségeket. Minden fedezeti szinten csak az ott és a
megelőző szinteken befolyásolható tételeket vesszük figyelembe, így a többszintű fedezetszámítás
leképezi a vállalat felelősségi elvű működését.
Amikor az árbevételből levonjuk a változó költségeket, akkor nem teszünk különbséget a közvetlen és
a közvetett változó költségek között. A termékszintű fedezet tehát valamennyi változó költséget
figyelembe veszi (a változó általános költségeket rendszerint pótlékolással számoljuk el a
költségviselőkre). Ez azt jelenti, hogy a további fedezeti szinteken már nem tudunk (újabb) változó
költségeket levonni, azokat ugyanis már az első fedezeti szinten maradéktalanul figyelembe vettük. A
későbbi fedezeti szintek a fix költségek újabb és újabb részének levonásával adódnak. Ebből
következően minden fedezeti szint figyelembe veszi az összes változó költséget, valamint az adott
fedezeti szinten és a hierarchiában alatta elszámolható fix költségeket. A termékek fix költségét (pl.
egy speciális gép értékcsökkenését, a termék reklámozására fordított költést stb.) a termékek
szintjén vonjuk le. Emiatt a termékek szintjén kétfajta fedezet is számolható: az árbevétel és a változó
költségek különbségeként adódó ún. Fedezet I. és a termékszintű fix költségek levonásával kapott
Fedezet II. Miközben a Fedezet I. mutatója egy termékegységre és az adott termék teljes
mennyiségére is vonatkoztatható, a Fedezet II. mutatót csak a teljes termékmennyiségre tudjuk
kiszámolni (különben a fix költségeket proporcionalizálni kellene, ami szakmai hiba lenne).
Mindebből következően a termékcsoport fedezeti összegét úgy kapjuk meg, hogy a hozzá tartozó
termékek Fedezet II. mutatóját összeadjuk és kivonjuk az adott termékcsoporthoz rendelhető fix
költségeket (pl. a termékcsoport-menedzser bérét, a termékcsoport tárolására használt raktár

értékcsökkenését stb.). Ugyanezen logikát követve, lépésről lépésre számolható ki a különböző
fedezeti szinteken elért fedezet értéke. A többszintű fedezetszámítás a választott tagolási logika
mentén teszi átláthatóvá a szervezet működését, mindenekelőtt a költségek felmerülését.
A fedezet fogalma a költséghelyekre is értelmezhető, bár sokkal ritkábban használják ebben az
értelemben. A fedezet definíciójának és szintjeinek következetes alkalmazása ebben az esetben azt
jelentené, hogy a felelősségi és elszámolási egységre a saját (ár)bevételét, az összes változó
költséget, valamint azon fix költségeket számolják el, amelyekre az adott egység (vezetője) ráhatással
bír. Ilyen elszámolást az eredményközpontoknál kereshetünk. Mivel azonban ezekre az egységekre –
a bevételek mellett – az általuk befolyásolható költségeket kell elszámolni, így nincs biztosíték arra,
hogy valóban a fent leírt tartalmú fedezetet tudjuk kiszámolni (a nem általuk eldöntött változó
költségek ugyanis kimaradnak a számításból és így a fedezet hiányos tartalmú lesz).
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés információs bázisa
Forrásrendszer
A szócikk a teljesítményértékeléshez szükséges alapadatokat rögzítő és informatikai
rendszerek jellemzőit és típusait mutatja be.
 A forrásrendszerek funkciója és meghatározása
 Hány forrásrendszer szükséges?
 A sokszínűség okai és a forrásrendszerek típusai
Drótos György (2013): Információrendszerek a szervezetekben
Execution-MiH (letöltés 2014. február 28-án):
http://www.executionmih.com/business-intelligence/source-systems.php
SAP Help (letöltés 2014. február 28-án):
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/80/1a618ae07211d2acb80000e8
29fbfe/content.htm

ERP, üzleti intelligencia, adattranszformációk, törzsadatkezelés
Drótos György / BCE Vezetéstudományi Intézet

A forrásrendszerek funkciója és meghatározása
A szervezeti teljesítmények tervezéséhez és értékeléséhez a szervezetek vezetői, különösen a
magasabb hierarchikus szinteken, általában aggregált információkat használnak. Ezeket az
információkat gyakran idősorosan elemzik és tervadatokkal valamint múltbeli értékekkel vetik össze.
Az ilyen feladatok adekvát informatikai támogató eszköze az üzleti intelligencia (Business Intelligence,
BI), illetve annak részeként az adattárház és OLAP megoldások.
Az üzletiintelligencia-alkalmazásokban azonban jellemzően nem rögzítenek elemi adatokat és
tranzakciókat. Ennek egyik oka, hogy ez a technológia nem erre a célra lett kifejlesztve, így
nehézségekbe is ütközne tömegszerű méretekben egyedi adatbevitelre használni. A másik, sokkal
lényesebb szempont, hogy a szükséges adatok már az elemi műveletek rögzítő tranzakciófeldolgozóalkalmazásokban, illetve más adatbázisokban rendelkezésre állnak. Ezeknek az alkalmazásoknak egy
jelentős része az adatokat azok keletkezési helyén, a fizikai történésekkel egyszerre (valós időben)
ragadja meg, így pontosabb és aktuálisabb állapotot tükröznek, mint ami bármilyen másodlagos
adatbevitellel elérhető lenne. Ráadásul egy másodlagos rögzítés azzal a veszéllyel is járna, hogy
ugyanarra az adatra több rendszerben párhuzamosan más érték adódhatna, ezáltal sérülne az igazság
egyetlen forrásának (Single Source of Truth) elve.
Éppen ezért az a gyakorlat, hogy a vezetői érdeklődésre számot tartó adatokat az azokat közvetlenül
megragadó ún. forrásrendszerekből töltik be az üzleti intelligencia alkalmazásokba, általában ehhez
szükséges interfészeken (konnektorokon, betöltőkön) keresztül. Az így betöltött adatokból különböző
transzformációk után (pl. tisztítás, normalizálás) lesz aggregálásra kész, s később vezetői
elemzésekhez is felhasználható „alapanyag”. Széles értelemben forrásrendszernek tekinthető minden
olyan informatikai alkalmazás, adatbázis, fájl, vagy akár IT eszközben nem rögzített adathalmaz,
amely az üzletiintelligencia-rendszer és ezen keresztül a vállalati teljesítménymenedzsment számára
inputot szolgáltat.
Hány forrásrendszer szükséges?
Természetesen az lenne az ideális, ha a vállalati adattárházaknak csak egyetlen forrásrendszerre
kellene támaszkodniuk, amelyben minden szükséges elemi adat benne van. Az integrált
vállalatirányítási (Enterprise Resource Planning, ERP) rendszerek egy ideig azzal a reménnyel
kecsegtettek, hogy ez akár meg is valósulhat. A legújabb történések azonban azt mutatják, hogy a

legnagyobb merítési bázisú összvállalati teljesítménymenedzsment rendszerekhez a jövőben is több
forrásrendszer fog kapcsolódni.
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A sokszínűség okai és a forrásrendszerek típusai
Mindenekelőtt a legtöbb vállalat kritikus adatait és tranzakcióit különböző időpontokban fejlesztett,
különböző technológiákat megtestesítő rendszerekben képezték le. Bár a legtöbb szervezet törekszik
ezek egységesítésére, új rendszerek révén való integrálására, ez sok esetben gazdaságosan nem
oldható meg, más esetekben pedig nem is feltétlenül szükséges. A következő esetek a
legjellemzőbbek


A forrás rendszerek egy része régebb óta működő, más rendszerekkel nem integrált ún.
öröklött rendszer (legacy system). Amennyiben ezeket a rendszereket sikerül kiváltani, akkor
is jellemzően olyan alkalmazások lépnek a helyükbe, amely ugyan már „nyitottak” az
alkalmazásportfolió már elemei felé, de jellemzően nem olvadnak össze velük.



A kritikusnak számító öröklött rendszerek mellett vannak olyan további szigetalkalmazások is,
amelyek esetében hosszabb távon sincs igazán szükség integrációra, nagyobb alkalmazásba
való beépülésre. Ezek a napi üzletmenet szempontjából kevésbé kritikus folyamatokat
támogató alkalmazások, amelyek ráadásul nem is kívánják meg a más alkalmazásokkal való
intenzív adatcserét. Ilyen alkalmazás lehet a bérügyviteli alkalmazás (ha jellemzően nem
teljesítménybérben fizetik a munkavállalókat), egy vámügyintézési rendszer, vagy éppen az
egyetemi könyvtár nyilvántartó rendszere. Bár a bevezetett ERP rendszer egyes további
moduljai akár teljes mértékben le is fedhetnék e területek egy részét (szemben az öröklött
rendszerek funkcionalitásával, amelyet a standard ERP rendszerek általában nehezen tudnak
kiváltani), a legtöbb vállalat úgy dönt, hogy inkább marad a szigetszerű megoldásoknál, mert
az olcsóbb és ráadásul nem növeli feleslegesen az ERP rendszer komplexitását.



A szigetszerű rendszerek egy további kategóriáját elsősorban a vállalat határain dolgozók
alkalmazzák (pl. orvoslátogatók, befektetési tanácsadók információs rendszerei), vagy
igazából nem hagyományos értelemben vett üzleti tranzakciók lekövetésére használják
(ilyenek jellemzően a CRM rendszerek). Ezért ezek a jellemzően értékesítéssel összefüggő
rendszerek bár a vállalat sikeressége szempontjából kritikusak lehetnek, gyakran szintén
különállóak maradnak.

A fentieken és természetesen az ERP rendszerek túl a forrásrendszerek további kategóriáit
képezhetik:


a vállalati webszolgáltatások által generált adatfájlok;



további belső, de helyi szinten karbantartott (pl. Excel, Access) állományok;



különböző külső (pl. hatósági, szabályozói, marketingkutatási, iparági szövetségi)
adatbázisok;



illetve esetlegesen a korábban már említett manuális nyilvántartások.

Hangsúlyozni kell, hogy a fenti felsorolás a „forrásrendszerként használt” tételeket tartalmazza.
Ezeknek nem mindegyike ajánlott ténylegesen is forrásrendszerként való igénybevételre, különösen,
amelyek esetében az adatok pontossága és naprakészsége nem garantálható (pl. egyes belső Excel-es
nyilvántartások). Ugyanakkor akár még egy ERP rendszer is aggályos lehet forrásrendszerként való
igénybevételre, ha annak használata nem fegyelmezett, pl. adatállományát nem frissítik a tranzakciók
lefutásával egy időben, vagy törzsadat-kezelése nem szabályozott.
Másrészt a forrásrendszerek közé felesleges és költséges lenne minden „operatív”
információrendszert felvenni. A teljesítménymenedzsment támogatásához csak azokra a
rendszerekre van szükség, amelyek a vállalat által fontosnak tekintett teljesítmények helyes
megítéléséhez megfelelő inputot (pl. közvetlenül mért teljesítményadatokat, külső összehasonlító
értékeket, tervszámokat) adnak.

Témakör
Wiki címe
Wiki összefoglalása

…
Források

További információk
Kapcsolódó wiki
szócikkek

Szerzők

Wiki tartalom
Teljesítmény-menedzsment a nem profitorientált szektorokban [id=10]
Gazdaságosság [id=141]
A szócikk a teljesítményfogalom egyik alkotóelemét, a gazdaságosság
fogalmát írja le, amely egy nagyon gyakran használt teljesítményértelmezés a
nem üzleti szervezetekben.
Bouckaert, Geert – van Dooren, Wouter (2003): Performance measurement
and management in public sector organizations. In: Bovaird-Löffler
(ed): Public Management and Governance. Routledge.
A 4E koncepció *id=1007]
Eredményesség *id=101+; Hatékonyság *id=102]; Szervezeti teljesítmény
*id=106+; Teljesítmény *id=107]; Mutatószám *id=103+; Komplex hatás
*id=170+;Méltányosság *id=171 +; Outcome *id=172+; Technikai hatékonyság
[id=173];
Révész Éva / BCE Vezetéstudományi Intézet

A nem üzleti szervezetek teljesítménykoncepcióját részletesen bemutatja a 4E koncepció című
kiegészítő anyag *id=1007+.
A szervezeti teljesítmény *id=106+ legszűkebb értelmezése a tevékenységhez felhasznált
erőforrásokat, az inputokat (ezek lehetnek finanszírozási források, munkaeszközök, a munkatársak
tudása, képességei, szabadalmak stb.) vizsgálja. Ezt a megközelítést a szervezet gazdaságosságának
(economy) nevezi a szakirodalom, és a szükséges erőforrások lehető legkisebb költségen történő
beszerzésére való törekvést jeleníti meg. Ez a viszonylag szűk teljesítményértelmezés igen elterjedt a
közszektorban, gondoljunk csak arra, milyen gyakran fordul elő, hogy egy adott intézmény esetén az
éves költségvetéssel vagy akár az ott dolgozó alkalmazottak számával jellemzik a működést. A
gazdaságosságot mutatószámok segítségével úgy fejezik ki, hogy a költségeket valamely felhasznált
erőforrás természetes egységére vetítik, ilyen például az egy alkalmazottra jutó beruházási költség
(Ft/fő).
Közszolgálati szervezetekben az erőforrások szűkösségen túl az egyik legfontosabb érv a
gazdaságossági kérdések vizsgálatához a nekik juttatott források felhasználását illető felelősségük. E
szervezetek – szemben az üzleti szektorral – ugyanis elsősorban nem saját, hanem másoktól
(jellemzően az adófizetőktől) származó forrásokkal gazdálkodnak, azokat kockáztatják egy-egy
döntésük során.

Témakör
Wiki címe
Wiki összefoglalása
…
Források
További információk
Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Wiki tartalom
Hálózatok teljesítménye *id=11+
Hálózat *id=174+
A szócikk leírja, hogy a társadalomtudományokban általánosan hogyan
definiálhatjuk a hálózat (network) kifejezést.
Wasserman, Stanley (1994): Social network analysis: Methods and
applications. Cambridge University Press.
Hálózatok teljesítménye kiegészítő anyag *id=1011+
Hálózati teljesítmény *id=175]
Kiss Norbert / BCE Vezetéstudományi Intézet

A hálózat kifejezés alatt sokféle dolgot érthetünk, tudományterületek szerint vagy azon belül is
különböző definíciókkal. A társadalomtudományokban hálózat alatt egy olyan struktúrát értünk,
amely egyénekből vagy szervezetekből, továbbá a közöttük lévő kapcsolatokból áll. A
gazdálkodástudományban alkalmazott hálózatdefiníciókat a szócikkhez kapcsolódó kiegészítő
tananyag [id=1011] részletesebben is áttekinti.
Wasserman (1994:4) a hálózatokon alapuló társadalomtudományi elemzések alábbi fő tulajdonságait
emeli ki (az alapvető tulajdonságként jelentkező „kapcsolati jelleg” mellett):






A szereplők egymástól nem függetlenek, cselekedeteik egymásra hatással vannak (azaz a
hálózat több, mint szereplők egyszerű halmaza).
A szereplők közötti kapcsolatok egyben (pénzügyi vagy nem pénzügyi) erőforrások áramlását,
megosztását is leképezik (pl. információmegosztás, vevő-szállító kapcsolatok, tulajdonosi
kapcsolatok).
Az egyes szereplők szemszögéből a hálózati struktúra lehetőségeket biztosít vagy korlátokat
jelent (pl. az együttműködés szinergikus lehetőségeit vagy az alá-fölé rendeltség korlátait).
A hálózati modellek a szereplők közötti kapcsolatok struktúráját tartós kapcsolati
rendszerként írják le (azaz a hálózat nem ad-hoc módon, hanem meghatározott szabályok
mentén változó struktúra).

Témakör
Wiki címe
Wiki összefoglalása

Wiki tartalom
Hálózatok teljesítménye *id=11+
Hálózati teljesítmény *id=175]
A szócikk azt foglalja össze, hogy a hálózati teljesítmény miben különbözik a
hálózat tagjainak a teljesítményétől.

…
Források
További információk
Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Hálózatok teljesítménye kiegészítő anyag *id=1011+
Hálózat *id=174+
Kiss Norbert / BCE Vezetéstudományi Intézet

A teljesítménymérés és a megfelelő teljesítménymércék megtalálása egy-egy szervezet esetében is
komoly nehézséget okoz (lásd a teljesítménnyel [id=107] foglalkozó szócikket). A hálózati
teljesítmény – a hálózat működésével elérhető szinergiahatásoknak köszönhetően – magasabb, mint
a hálózat tagjainak a külön-külön mért teljesítményének az összege lenne (feltéve természetesen, ha
a hálózatban létrejövő szinergia pozitív, hiszen olyan hálózati struktúra is elképzelhető, ahol a tagok
egymást gátolják a célelérésben). Ebből adódóan a hálózati teljesítmény mérése elsősorban a hálózat
tagjai közötti kapcsolatok jellemzésére fókuszál, hiszen ez jelenti azt a „teljesítménytöbbletet”, amit a
hálózatos működésmód eredményez a tagok egyedi teljesítményéhez képest. A kapcsolatok
jellemzésére – a vizsgált szituációtól és a hálózati célkitűzésektől függően – sokféle
teljesítménymérce használható, például a kapcsolatok szorossága, a szereplők közötti bizalom
mértéke vagy a kommunikáció, információmegosztás gyakorisága. A jó hálózati teljesítményt a
szervezetekben használatos hatékonyság *id=102+ és eredményesség *id=101+ fogalmakkal is
párhuzamba állíthatjuk: míg a hálózat működésének a megfelelőségét jellemezhetik az imént említett
tényezők, a hálózat eredményességét azon keresztül tudjuk lemérni, hogy a hálózat létrehozásakor
kialakított közös célokat sikerült-e a hálózatnak elérnie.
A hálózati teljesítmény fogalmát bővebben kifejti az erről szóló kiegészítő tananyag [id=1011].
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Wiki összefoglalása
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Hatékonyság (efficiency) *id=107]
A szócikk a szervezetek teljesítményének jellemzése kapcsán használt egyik
leggyakoribb fogalom, a hatékonyság meghatározását adja.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Teljesítménymérés *id=112]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A szervezetek teljesítményének két alapvető jellemzője az eredményesség (effectiveness) és a
hatékonyság (efficiency). A hatékonyság azt mutatja, hogy a felhasznált inputok hogyan viszonyulnak
a létrehozott outputokhoz. Látható, hogy a hatékonyság egy egyszerű, a szervezet belső
viszonyrendszerében (input – transzformáció –l output) könnyen értelmezhető fogalom.
Üzleti szervezetek esetében a hatékonyság átfogó értelmezése terjedt el. A leggyakrabban használt
mutató az árbevételarányos nyereség (nyereséghányad), amely az adott időszakban realizált
eredmény (az outputok és az inputok pénzben kifejezett értékének különbsége) és az output
egymáshoz viszonyított aránya. A nyereséghányad megfelelő hatékonysági mutató minden olyan
szervezet, vagy szervezeti egység esetében, ahol értelmezhető az árbevétel (az output pénzbeli
értéke) és egyértelműen beazonosíthatók az output létrehozása érdekében felhasznált erőforrások. A
nevezőben minden esetben a nettó árbevétel szerepel, a számláló (a nyereség) pontos tartalma
pedig aszerint határozható meg, hogy a konkrét szervezet (szervezeti egység) kapcsán a mi lehet a
realizált eredmény adekvát értelmezése. Ha a korlátozottabb gazdálkodási önállósággal rendelkező
üzletágak (divíziók) üzleti hatékonyságát akarjuk megragadni, akkor az EBITDA lehet a megfelelő
eredménykategória, ha azonban a kiterjedtebb felelősséggel rendelkező, önálló jogi egységet alkotó
üzletágak (divíziók, leányvállalatok) üzleti hatékonyságát akarjuk értékelni, akkor az EBIT-hez, vagy az
adózás előtti eredményhez viszonyíthatjuk a nettó árbevételt (bővebben lásd a jövedelmezőség
címszónál).
A hatékonyság azonban nemcsak komplex üzleti értelemben használatos még az üzleti szervezetek
esetében sem. A szervezet, illetve annak egységei teljesítményének értékelésekor legalább annyira
lehet releváns például a bizonyos típusú inputok outputhoz viszonyított arányszámai (a személyi
jellegű, az anyag- és anyagjellegű, vagy éppen az adminisztratív költségek árbevételhez viszonyított
aránya), akár még olyan formában is, hogy az output nem pénzértékben van kifejezve
(termékegységre jutó személyi jellegű, vagy anyagköltség). A hatékonyság ezen hagyományos
értelmezésekor fontos figyelembe venni, hogy csak a megfelelő minőségű output tekinthető a
hatékonyság elemzés alapjának.

Témakör
Wiki címe
Wiki összefoglalása
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Hozam [id=107]
A szócikk a pénzügyi fókuszú teljesítménymérés egyik alapketagóriáját
mutatja be.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Teljesítménymérés *id=112]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória/BCE Vezetéstudományi Intézet

A hozam egy általános közgazdasági kifejezés, amit többféle tartalommal használhatunk annak
megfelelően, hogy éppen miről értekezünk. Az alapértelmezése mindenképpen valamiféle többletre
utal.
A pénzügyek, befektetések kapcsán általánosan hozamnak nevezik azt a többletet, amit azáltal
realizál a befektető, hogy a tőkéjét leköti valamilyen konkrét célú felhasználásra. Ilyenkor a befektető
hozamot realizál, vagyis az eredetileg rendelkezésre bocsátott tőke értékén túl többlet bevételhez
jut. Ez lehet egy előre, a lekötött tőke arányában meghatározott kamat, vagy osztalék, amit az általa
finanszírozott üzlet nyereségéből kap, vagy a tulajdonrésze értékesítésekor realizált
árfolyamnyereség, üzletrész értéknövekmény. Általában elmondható, hogy a vállalatok, vállalkozások
számára hosszabb-rövidebb időre tőkét rendelkezésre bocsátó finanszírozók (tulajdonosok, hitelezők)
azzal a szándékkal bocsátják rendelkezésre a tőkéjüket – vagyis legalább időlegesen lemondanak az
afölötti rendelkezésük jogáról -, hogy azon hozamot (többletet) realizáljanak.
A hozamelvárás mögött az a több évszázados megfigyelés – általánosan osztott (tév?)hit -áll, hogy
idővel ugyannyi pénzből egyre kevesebb terméket és szolgáltatást tudunk vásárolni, vagyis a pénz
folyamatosan értéktelenedik. Ahhoz, hogy ne kelljen lemondanunk kialakult életszínvonalunkról,
fogyasztási szintünkről, egyre több pénzre van szükségünk, ezért keressük azokat a befektetési
formákat, ahol a pénzünk értéke az idővel nem csökken, hanem legalább szinten marad.
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Wiki tartalom
Intellektuális tőke
Humán tőke *id=]
A szócikk a nem tárgyiasult erőforrások egyik fontos csoportját, a humán
tőkét definiálja.
Sveiby
Harangozó
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Harangozó Tamás/BCE Vezetéstudományi Intézet

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 humán
tőke minden egyes eleme szorosan kapcsolódik az emberhez: a munkatársak belépésével érkezik,
távozásuk esetén pedig elveszik a szervezet számára.
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés információs bázisa
Integrált vállalatirányítási rendszerek (Enterprise Resource Planning, ERP)
A szócikk a vállalati szférának (de egyre inkább a közigazgatásnak is) a XX. század
első évtizedeiben élenjáró technológiáját, információs rendszerét határozza meg.

üzleti intelligencia, adattranszformációk, törzsadatkezelés
Drótos György / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az Integrált vállalatirányítási rendszer (Enterprise Resource Planning, ERP) olyan, jellemzően a vállalat
egészére, de legalábbis számos működési területére kiterjedő üzleti informatikai alkalmazás, amely:










jellemzően nem egyedi fejlesztés, hanem ún. dobozos (commercial off-the-shelf, COTS)
formában vásárolható meg;
a valóidejű tranzakció-feldolgozó (on-line transaction processing, OLTP) rendszerek
kategóriájába tartozik;
a vállalatra számára jelentőséggel bíró (s gyakran annak számviteli rendszerében is nyomot
hagyó) üzleti események és változások mint tranzakciók rögzítését szolgálja;
egyetlen központi adatbázisra épül, integráltságának ez az alapja;
benne az események és a hozzájuk tartozó adatok rögzítése csak egyszer, jellemzően azok
felmerülésének helyén és idején történik meg;
a vállalati működés jelentős részét, esetleg az egészét lefedi;
moduláris felépítésű, a támogatott funkcionális területeknek vagy folyamatoknak
megfelelően (jellemző modulok: pénzügy, számvitel, állóeszközök, controlling, termelés,
beszerzés, logisztika, értékesítés, minőségbiztosítás, projektirányítás, humán erőforrás
menedzsment);
beépített, gyakran modulközi automatizmusokkal biztosítja, hogy az egyes tranzakciók
kötelező folyományai azonnal és emberi közbeavatkozás nélkül végbemenjenek (pl. ha vevői
rendelést veszünk fel, le kell ellenőrizni az árualap meglétét és a vevő belső hitelpozícióját).

Az ERP rendszerek jelentősége a teljesítménymenedzsment szempontjából kettős:



ahol megfelelően használják, ott általában a teljesítménymenedzsmentet támogató
adattárházak, üzleti intelligencia alkalmazások legjelentősebb forrásrendszerét jelenti;
standard jelentéseket, vagyis a vállalat egészére, illetve egyes funkcionális és üzleti
területeire vonatkozó rendszeres, előre meghatározott tartalmú és formátumú riportokat
önmaga is elő tud állítani (pl. vállalati eredmény-kimutatás, üzletági szintű értékesítési és
termelési jelentések).

felsővezetők
elemzők, döntéselőkészítők

funkcionális középvezetők
végrehajtók
(az operatív tevékenységek végzői)
A Z ERP ÉS ÜZLETI INTELLIGEN CIA RENDSZEREK KAPCS OLATA A SZERVEZETI H IERARCHIA EGYES SZINTJEIVEL

Az ERP rendszerek lényeges jellemzője, hogy bár „készen” kaphatók, helyi adaptációt igényelnek.
Ennek az adaptációnak több szintje is lehetséges:







Már maga az ERP termék kiválasztása adaptációs döntés. Egyes ERP termékek egészen
elterjedtek egy-egy iparágban, akár kifejezetten egy vagy több ágazat igényeinek
megfelelően fejlesztették (pl. diszkrét gyártás vs. folyamatos gyártás).
A termék megvásárlása kapcsán a felhasználó cég eldöntheti (bizonyos korlátok mellett),
hogy annak mely moduljait vezeti be, mely folyamatait támogatja. A folyamatokat a
bevezetés előtt a cég újraszervezheti (Business Process Reengineering, BPR), ami erősen
ajánlott, tekintve, hog az ERP technológiával a folyamatok működtetésének sokkal
eredményesebb módjai válnak lehetővé.
A rendszer beállítása ezt követően nem igényel programozást, ezért aránylag gyorsan
megvalósítható. Ugyanakkor a választott ERP termékhez kapcsolódó speciális technikai tudás
általában mégis szükséges ahhoz, hogy a rendszert a vállalati/ágazati/országos igényeknek
megfelelően „beparaméterezzék”. Ilyen feladat például az ÁFA kulcsok beállítása, az
anyagtörzs (cikktörzs) tartalmának meghatározása, illetve egy raktárról történő értékesítése
folyamat útjának leképezése. A paraméterezéshez a rendszer gyakran sablonokat és
mintafolyamatokat kínál.
Amennyiben a rendszer még így sem elégíti ki teljesen a megrendelői igényeket, további
testre szabás lehet szükséges. Ez magában foglalhatja meglévő alkalmazások
továbbműködtetését, s ezekhez interfész kapcsolatok programozását, új funkciók, helyi
modulok hozzáfejlesztését, akár az eredeti kód megváltoztatását (a későbbi
karbantarthatóság szempontjából ez utóbbi általában nem célszerű).

A szakirodalomban és a gyakorlatban örök vita tárgya, hogy inkább az ERP rendszert (de akár bármely
más üzleti alkalmazást) kell-e a vállalati gyakorlathoz igazítani, vagy fordítva, tehát lehetőleg a
jelenlegi gyakorlatot kell átszabni az ERP rendszer által ajánlott (esetenként szinte diktált) módon. Az
első álláspont hívei a versenyelőny, differenciáló képesség megtartásával érvelnek és féltik a
szervezetet egy attól idegen, a felhasználói elutasítás kudarc kockázatát magában foglaló ERP kevés
változtatással vagy akár változtatás nélkül történő, „steril” bevezetésétől. A másodikat favorizálók
ezzel szemben a túlzott költségeket és a fenntarthatatlanság kockázatát társítják a túlságosan
testreszabott („megerőszakolt”) rendszerek képéhez, míg az ERP-hez való erősebb igazodásban a
legjobb gyakorlat átvételének, a standardizálásnak és a kultúraváltásnak a lehetőségét látják. A
vitában természetesen nincs egyetlen jó válasz, mindig adott szituációban kell eldönteni a rendszer,
illetve a szervezet adaptációjának optimális mértékét.

Az ERP rendszerek bevezetése egyébként leginkább a szakirodalomban régóta ismert vízesés, vagy
más néven életciklus modellt követi. Tehát aránylag kevés visszacsatolást és iterációt foglal magába,
azt is leginkább csak a tesztelés időszakában. A főbb folyamatszakaszok jellemzően a következők:
-

projekt-előkészítés
specifikáció;
a rendszer beállítása;
éles indításra való felkészülés: tesztelés, adatmigráció, oktatás stb.;
éles indítás;
finomhangolás, támogatás.

Ahogy jeleztük, e szakaszok előtt célszerű elvégezni és folyamatszervezés fázisát (BPR), illetve annak
eredményétől is függően a rendszer és szállító kiválasztását.
Az ERP név egyébként kicsit félrevezető, mert e rendszernek nem a gazdálkodási-pénzügyi
értelemben vett tervezés a fő funkciója (pl. stratégia, üzleti terv, kerettervezés), sőt erre inkább csak
korlátozottan alkalmas. Az ERP megnevezés akkor nyert értelmet, ha megvizsgáljuk a technológia
fejlődéstörténetét.
Az ERP rendszerek ősei a múlt század 70-es éveinek végén, 80-as éveinek elején jellemző
anyagszükséglet-tervezési (Material Requirement Planning, MRP) és termeléstervezési
(Manufacturing Resources Planning, MRP II) rendszerei voltak. E rendszerek készletezési, beszerzési,
majd termelési és logisztikai funkciókkal bírtak, majd főleg a 90-es évektől pénzügyi-számviteli
modulokat fejlesztettek hozzájuk (innentől hívják e rendszereket ERP-nek).
A kevésbé fejlett országokban, így Közép-Kelet-Európában is a fejődés megkésett volt, s elsősorban a
piacgazdaságra való áttéréssel gombamód szaporodó vállalatok, vállalkozások szigetszerűen működő
pénzügyi, számlázási, számviteli rendszereinek összefűzése mozgatta. Az ERP piacra elsősorban
lokális játékosként belépni szándékozó és a KKV szektort megcélozó IT cégek ezekhez az összefűzött
gazdálkodási rendszerekhez fejlesztettek később készletezési, beszerzési, termelési stb. modulokat,
igyekezve legalább részlegesen beépíteni az addigra már nagyvállalatok sora által alkalmazott nagy
nemzetközi ERP rendszerek, pl. az SAP, Oracle, J.D. Edwards, Baan, PeopleSoft, MFG-Pro (ma: QAD),
BPCS (ma: Infor) funkcionalitását.
Maguk a nagy nemzetközi rendszerek később is még több fejlődési fázison mentek keresztül. Így pl. a
90-es évek végén az alapvetően belső orientáltságú rendszerek nyitottak a külvilág felé, s olyan
képességek épültek ki bennük (jellemzően önálló modulként), mint a vevőkapcsolat-menedzsment
(customer relationship management, CRM), az ellátási lánc menedzsment (Supply Chain
Management, SCM) vagy az e-business képességek. Szintén erre az időre tehető, hogy az ERP
rendszerek egyre inkább magukhoz kötötték (de valójában a mai napig nem integráltak teljesen) a
multidimenzionális elemzést lehetővé tevő üzleti intelligencia rendszereket. Az ERP rendszerek
fejlődésének ezt a stádiumát sokat ERP II-nek nevezik.
Az ERP rendszerek fejlődése a mai napig nem állt meg. A legújabb tendenciák a következők:




Funkcióbővülés, ezen belül, további ún. iparági modulok kialakítása. Ennek indoka. hogy
néhány ágazat alapfolyamata nagyon nehezen vagy inkább egyáltalán nem fedhető le egy
standard ERP rendszerrel. Ilyen például banki ügyfelek számlavezetése vagy a közüzemei
ügyfelek számlázása. Ilyen modulokat már régebb óta ajánlanak a legnagyobb gyártók, de
ezek fejlesztése ma már a kevésbé domináns ágazatokra is kiterjed (pl. az SAP most
fejlesztette le a lakás-takarékpénztárak működését kiszolgáló modulját).
Kompakt, light verziók párhuzamos ajánlása ugyanabból az ERP termékből, elsősorban az
SME szektor igényeihez és pénztárcájához igazodva. Bár nem ugyanabból a termékből nőttek
ki, de például a Microsoft két külön ERP terméke, az MS Dynamics Axapta és a MS Dynamics
Navision megkülönböztetés is ezt a célt szolgálja.





A modularitás, kombinálhatóság növelése, illetve a rendszerbeállítás folyamatának
egyszerűsítése annak érdekében, hogy jobban testreszabott, ugyanakkor funkcionálisan nem
túlterhelt rendszereket lehessen minél rövidebb idő alatt bevezetni. Az ERP gyártók egy része
például a Szolgáltatásorientált Architektúra (Service Oriented Architecture, SOA) hívévé vált,
igyekszik a folyamatmodellező eszközökben leképezett kívánatos állapotot közvetlenül
átvezetni az ERP rendszerekbe, így megspórolva a rendszerspecifikációs és beállítási
szakaszok időigényét. Hasonló célokat szolgál az ún. agilis módszertanok megjelenése az ERP
bevezetési projektekben.
A felhőinformatika lehetőségeinek kihasználása (mind magán, mind közösségi
felhőmegoldások alkalmazása), így további megtakarítások elérése elsősorban az ERP
infrastrukturális költségeiben (szerver, tárolókapacitás, biztonság, mindehhez tartozó
személyzet). Ezzel párhuzamosan a kezdeti beruházási kiadások jelentős csökkentése és
használat arányos díjazásra (pay per use) való áttérés.

A tartalmi fejlődésen túl az ERP nagyon erős konszolidációs tendenciákat mutat. Globálisan három
gyártó, az SAP, az Oracle és a Microsoft kezd dominálni. Ezek mindegyike igyekszik a nála lévő ERP
termékeket saját infrastrukturális termékekkel, szolgáltatásokkal együtt ajánlani (szerver és
tárolókapacitás, biztonságos elhelyezés, virtualizáció/cloud, operációs rednszer, adatbázis-kezelő
rendszer, fejlesztő környezet stb.), illetve üzleti intelligencia, dashboard és vizualizációs
alkalmazásokkal is kiszolgálni.
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Kapcsolódó wiki
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Szerzők

Intellektuális tőke *id=]
A szócikk a szervezetek hosszú távú sikeres működése szempontjából egyre
fontosabbá váló, sokszor nem, vagy nehezen megfogható, számbavehető
értékekről, az intellektuális tőkéről szól.
Edvinson
Sveiby
Harangozó
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Harangozó Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az intellektuális tőke a szervezet olyan nem tárgyiasult erőforrásait írja le, amelyek értéket
jelenteken a szervezet számára. Mivel minden szervezet egyedi, így a teljesítmény szempontjából
kulcsfontosságú intellektuális tőkeelemek is egyediek. Ennek megfelelően a szakirodalomban sem
alakult ki egyértelmű elnevezés és definíció a nem tárgyiasult erőforrások esetében. Sokan
sokféleképpen használják a fogalmat, és legtöbb esetben az intellektuális tőke elemeinek felsorolása
révén valósítják meg stratégia és teljesítmény szempontjából kiemelkedően fontos elemek
azonosítását. A leginkább elterjedt kategorizálás Karl-Erik Sveiby nevéhez fűződik, ami az
intellektuális tőkét humán, kapcsolati és szervezeti tőke összességeként definiálja.
A materiális formával nem rendelkező erőforrásokat nevezik nem tárgyiasult erőforrásoknak,
immateriális eszközöknek, illetve -javaknak is. Az angol szakirodalomban emellett találkozhatunk az
„intangibles”, az „intellectual capital” (intellektuális tőke), „knowledge resources” (tudástőke,
szellemi tőke) és az „intellectual property” elnevezéssel is. A teljesítménymenedzsmentben ezért az
intellektuális tőke, tudástőke, szellemi tőke kifejezéseket szintén a nem tárgyiasult erőforrások
szinonimájaként alkalmazzuk.
1. ábra: Az intellektuális tőke megjelenése a teljesítménymenedzsmentben (Stoi (2003) alapján)
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A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Jövedelmezőség (profitability) *id=107]
A szócikk a pénzügyi fókuszú teljesítménymérés egyik alapketagóriáját
mutatja be.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
ICG (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest

További információk

http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Teljesítménymérés *id=112]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A jövedelmezőség azt mutatja meg, hogy egy vállalat, illetve vállalkozás pénzben értékelt
outputjának (árbevétel) mekkora része a hozzáadott érték (eredmény). A leggyakrabban az
árbevételt a kamat- és adófizetés előtti eredményhez (EBIT-hez) viszonyítják, ezt hívják
árbevételarányos nyereségnek (nyereséghányadnak vagy EBIT-hányadnak). A mutatót szokás még
nyereségességnek, üzleti hatékonyságnak, és rentabilitásnak is nevezni.
Számítási módja: árbevételarányos nyereség = kamat- és adófizetés előtti eredmény (EBIT) / nettó
árbevétel * 100
Mértékegysége: %
A mutató értelmezéséből egyértelműen látszik, hogy az árbevételarányos nyereség annál jobb, minél
magasabb az értéke. Pontosabban fogalmazva: a vállalat, illetve vállalkozás adott üzleti modellben
való fejlődését egyértelműen mutatja az, ha a jövedelmezősége növekedik.
Ez mutató a vállalkozás működésének legátfogóbb hatékonysági mutatója, hiszen – bár nem a
pénzben értékelt inputot (azaz a költségek összegét) vetjük össze közvetlenül az output értékével,
hanem az pénzben értékelt output és az input különbségét, - könnyen belátható, hogy %-os
formában ezek egymásból egyszerűen származtatható értékek: az összegük éppen 100-at ad ki.
Jellemző jövedelmezőségi mutatók az árbevételarányos nyereségen kívül (a nevező minden esetben
a nettó árbevétel, csak a számlálóban szereplő eredménykategória változik):





EBITDA hányad (a számlálóban az üzemi/üzleti eredmény értékcsökkenés figyelembe vétele
nélkül számított értéke szerepel) – csak a működés hatékonyságát mutatja
Adózás előtti eredményhányad – a finanszírozási hatást is mutatja
Adózott eredményhányad (Return on Sales = ROS) – tartalmazza az adót is
Mérleg szerinti eredmény hányad – az osztalékpolitika hatását is tükrözi
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Wiki tartalom
Intellektuális tőke
Kapcsolati tőke *id=]
A szócikk a nem tárgyiasult erőforrások egyik fontos csoportját, a kapcsolati
tőkét definiálja.
Sveiby
Harangozó
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Harangozó Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az intellektuális tőke egyik eleme a Sveiby által alkalmazott kategorizálás alapján.
A kapcsolati tőke (vagy másképp 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.
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Wiki tartalom
Teljesítmény-menedzsment a nem profitorientált szektorokban [id=10]
Komplex hatás (impact) *id=170]
A nem üzleti szervezetek és szektorok teljesítményértelmezésének egyik
fontos eleme a komplex hatás (angolul impact), amely a szervezetek és/vagy
ágazat működésének hosszabb távon jelentkező hatásait ragadja meg.
OECD (2009): Government at a Glance. OECD, Paris.
Bouckaert, Geert – van Dooren, Wouter (2003): Performance measurement
and management in public sector organizations. In: Bovaird-Löffler
(ed): Public Management and Governance. Routledge.

További információk

A 4E koncepció *id=1007]
http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_evaluation

Kapcsolódó wiki
szócikkek

Szerzők

Eredményesség *id=101+; Hatékonyság *id=102]; Szervezeti teljesítmény
*id=106+; Teljesítmény *id=107]; Mutatószám *id=103+; Gazdaságosság
[id=169]; Méltányosság *id=171 +; Outcome *id=172+; Technikai hatékonyság
[id=173];
Révész Éva / BCE Vezetéstudományi Intézet

A nem üzleti szervezetek, ezen belül is elsősorban a közszektor szervezetei vagy közösségi programjai
valamilyen társadalmi igény kielégítése érdekében működnek. Éppen ezért lényeges kérdés annak
megítélése és mérése, hogy a közcélú szervezetek és programok valóban elérik-e a céljukat, a kívánt
hatás jelentkezik-e működésük eredményeképpen.
A teljesítmény 4E koncepciója (lásd kiegészítő anyag *id=1007+) alapján a szervezetek, programok
által előállított outputok, azaz termékek és szolgáltatások a szervezetet elhagyva hatást gyakorolnak
a társadalomban. Például egy egyetemi hallgató tanulmányai lezárásaként megszerzi a diplomáját
(output), és ennek segítségével elhelyezkedik az első munkahelyén, aminek következtében hozzájárul
a foglalkoztatottság növekedéséhez (hatás) . A kritikus kérdés itt az, hogy milyen eredmények,
hatások jelentkeznek a konkrét output következményeként. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához
gyakran megkülönböztetik a köztes eredményeket (outcome, ld. a kapcsolódó szócikket, [id=172]) a
komplex, végső hatásoktól (impact).
A komplex hatások (impact) egy közösségi program vagy beavatkozás minden hosszú távú – műszaki,
gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti és egyéb – szándékolt és nem szándékolt
következményét magukba foglalják.
A köztes eredmények és a komplex hatások megkülönböztetése értékelési szempontból pragmatikus
és fontos, ugyanis a kívánatos végső hatás (pl. a munkanélküliség csökkentése) és a konkrét output
(pl. az egyetemi diploma) között sokszor nem – vagy csak nagyon nehezen – mutatható ki
összefüggés. Ennek több oka is van:



Az elérni kívánt hatás sokszor csak több év elteltével jelentkezik, ezért valamilyen köztes
eredmény kijelölése fontos visszajelzést ad a döntéshozóknak, hogy valóban jó irányba halade az adott program vagy szervezet.
A politikai vagy stratégiai célkitűzések által meghatározott végeredmény általában nem
egyetlen szervezet vagy program hatásaként alakul ki, hanem több intézmény együttes
hatásaként jön létre.



Ráadásul a hosszú távon jelentkező végeredmény értékelésénél módszertanilag igen nehéz
elkülöníteni a tervezett hatásokat az előre nem tervezett környezeti tényezők, változások
hatásától.

A fentiek miatt a komplex hatások mérése sok esetben meglehetősen nehéz, hiszen ezek jellemzően
hosszabb időtávon és mezo- vagy makroszinten jelentkező eredmények. És módszertanilag még
nehezebb kérdés megítélni, értékelni az egyes konkrét beavatkozások pontos hozzájárulását a
kívánatos hatások, célok eléréséhez.
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A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Kulcs Teljesítmény Mutató (Key Performance Indicator) *id=]
A szócikk röviden bemutatja a teljesítménymutatók egy speciális típusának
alkalmazási környezetét.
Kaplan, R.S. – Norton, D.P. (1998): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott
stratégiai mutatószámrendszer, KJK – IFUA Horváth & Partners, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.bscol.com/
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Teljesítmény *id=107]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

Kulcs teljesítménymutatónak (KTM vagy KPI) nevezzük a mutatószámok közül azokat, amelyek a
szervezet aktuális helyzete, stratégiájának sikeres megvalósítása szempontjából kiemelt
jelentőségűek. A kritikusság nem állandó jellemző és nem feltétlenül vezethető le a vállalat üzleti
modelljéből: a versenykörnyezet változó, és a szervezet működése szempontjából nagy jelentőségű
paraméterei, a versenytársak lépései, a meghatározó érintettek elvárásai mind olyan tényezők,
amelyek kiemeltté tehetnek egy-egy teljesítmény elemet a vállalat számára. A legfontosabb ezekkel
kapcsolatban, hogy beavatkozást igényelnek: a vezetőknek tudniuk kell, hogy mit tehetnek e mutatók
javítása, elvárt szintre hozása érdekében.
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Wiki összefoglalása
…
Források

További információk
Kapcsolódó wiki
szócikkek

Szerzők

Wiki tartalom
Teljesítmény-menedzsment a nem profitorientált szektorokban [id=10]
Méltányosság *id=171]
A szócikk leírja, hogy miképp értelmezzük a nem üzleti szervezetek és
szektorok teljesítményének egy kulcselemét, a méltányosságot.
Van Dooren, Wouter (2006): Performance measurement in the Flemish
public sector: A supply and demand approach. Doctoral dissertation,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
A 4E koncepció *id=1007]
Eredményesség *id=101+; Hatékonyság *id=102]; Szervezeti teljesítmény
*id=106+; Teljesítmény *id=107]; Mutatószám [id=103]; Gazdaságosság
[id=169]; Komplex hatás *id=170+; Outcome *id=172+; Technikai hatékonyság
[id=173];
Révész Éva / BCE Vezetéstudományi Intézet

A közszférában széles körben elfogadott teljesítményértelmezés, az ún. 4E koncepció (lásd kiegészítő
anyag [id=1007]) magába foglalja a szervezeti szinten túlmutató, területi vagy ágazati szintű
teljesítményelemeket is. Az eredmények, hasznok elosztásának igazságossága vagy méltányossága
(equity) jelenik meg gyakran negyedik elemként, ami például az egészségügyi ellátások esetén azt
jelentheti, hogy azonos betegség esetén az állampolgároknak egyforma-e az esélye arra, hogy azonos
szolgáltatási szinten kapjanak ellátást. A méltányosság szempontjának érvényesítése nyilvánvalóan
nem egyetlen szervezet felelőssége, hanem több szervezet összességének vagy akár egy egész
ágazatnak, szektornak a feladata, azaz mezo- vagy makroszintű kérdés.

Témakör
Wiki címe
Wiki összefoglalása
…
Források

Wiki tartalom
A teljesítménymérés és -értékelés alapjai *id=1]
Mutatószám (performance indicator) [id=]
A szócikk röviden meghatározza a teljesítménymérés eredményeképpen
előálló információ jellemzőit.
Kaplan, R.S. – Norton, D.P. (1998): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott
stratégiai mutatószámrendszer, KJK – IFUA Horváth & Partners, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest

További információk

http://www.bscol.com/
http://www.performanceportal.org/
http://www.controllingportal.hu

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Teljesítmény *id=107]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória – Kiss Norbert / BCE Vezetéstudományi Intézet

Mutatószám (vagy teljesítménymutató, mérőszám, indikátor) alatt a teljesítménymérés mint
folyamat során előállított számszerűen kifejezett objektumot értjük. A mutatószám mért értékeinek
az előállítása egy pontosan definiált módon történik. A mutatószámok lehetnek abszolút értékek
(például: árbevétel), és viszonyszámok (akár megoszlási, akár dinamikus), és bármilyen skálán
(nominális, sorrendi, intervallum és arány) mérhetők. Nagyon fontos, hogy a mutatószám definiálása
nem merül ki a mutatószám megnevezésével, és esetleges számítási képletének rögzítésével. A
mutatószám definíciójába emellett még számos elem beletartozik:
-

a cél, amelynek elérése vizsgálata érdekében a mutatószámot használjuk,
a számítás alapjául szolgáló adat forrása,
az adatszolgáltatásért felelős személy,
a mérés, illetve a tényérték számítás gyakorisága,
a mérésért, illetve a tényérték kiszámításáért felelős személy,
a mutató értéke alakulásának értelmezésére vonatkozó keretek, szabályok (pl: hány
százalékos eltérés fér bele az elfogadhatóba),
ki számára készül és milyen célból,
kinek/minek a teljesítményét mutatja.

A mutatószámokat többféleképpen kategorizálhatjuk (pl. a Balanced Scorecard-módszertanban
meghatározott teljesítményokozó és eredménymutató). A „jó mutatószámok” kialakítása érdekében
több értékelési szempontrendszer (mutatószámra vonatkozó ellenőrzőlista) is fellelhető az
irodalomban. A sablonokról és az indikátor-ellenőrzőlistákról külön kiegészítő anyag szól.
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Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
MVA, Piaci hozzáadott érték [id=304]
A szócikk az EVA-számítások éven túli összegzéseként kapott MVA módszerét
mutatja be és értelmezi
Tirnitz Tamás (2010): Kiegészítő értékorientált beszámolás a Budapesti
Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében, PhD disszertáció, Budapesti
Corvinus Egyetem
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
Tulajdonosi érték [id=307], EVA, Gazdasági hozzáadott érték [id=303]
Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

A piaci hozzáadott érték (Market Value Added, MVA) – a gazdasági hozzáadott érték mutatójára
épülve – hosszabb távú értékteremtést mér (animalt_abrak_tt_vegl_shv_modszerek), amikor több
(akár végtelen) jövőbeli periódus értékteremtését összegzi. Kiszámításának legegyszerűbb képlete
(animalt_abrak_tt_vegl_mva):

x. ábra: Piaci hozzáadott érték kiszámítása örökjáradékként
Ez a számítási mód egyetlen időszak (év) tényleges vagy tervezett értékteremtését vetíti ki a jövőbeli
összes – végtelen számú – időszakra, és minden időszakra azonos diszkonttényezővel számol. A
gazdasági hozzáadott érték számításánál megismert korrekciók nagy száma és nehéz
számszerűsíthetősége indokolja azt, hogy miért egyetlen év adatát vesszük alapul; ráadásul
jellemzően egy lezárt időszak tényszámaira építünk.
Az eredeti módszertan eltérő (jövőbeli) éves EVÁ-k diszkontálásával határozza meg a piaci hozzáadott
értéket. Ebben az esetben nemcsak az alapadatok előállításának fent említett nehézségeivel kell
megbirkózni, de az alaptevékenységre lekötött tőke kiinduló nagyságától függően a következő három
eset fordulhat elő:
– az alaptevékenységre lekötött tőke alacsony értéke esetén minden időszak EVÁ-ja és az MVA is
pozitív előjelű,
– az alaptevékenységre lekötött tőke magas értéke esetén minden időszak EVÁ-ja és az MVA is
negatív előjelű,
– a van egy köztes zóna, ahol az EVA előjele menet közben változik, az MVA pedig negatív, vagyis
ekkor nincsen szisztematikus kapcsolat a két mutató előjele között.
A teljesítményértékelés szokásos ritmusa az üzleti év. Egy év értékteremtését nem a piaci, hanem a
gazdasági hozzáadott érték fejezi ki. A fentiekből azonban látható, hogy nem minden esetben van
függvényszerű kapcsolat az egyes évekre számolt gazdasági hozzáadott érték és a hosszabb időtávot

lefedő piaci hozzáadott érték között. Így előfordulhat, hogy pozitív EVA esetén is összességében
értékromboló a tevékenység. S mivel a pozitív EVA sokszor a működés első éveiben jelentkezik, és
utána vált át negatívba, így nem tekinthetjük a vállalati érdekét szolgálónak az EVA alapján történő
javadalmazást.
A gazdasági hozzáadott érték egy időszak (év) értékteremtését számszerűsíti, a piaci hozzáadott érték
pedig az összes jövőbeli értékteremtést összegzi. A megelőző időszakok értékteremtése az
alaptevékenységben lekötött tőkében tükröződik. Ezért állítják azt, hogy – ha eltekintünk a nem az
alaptevékenységet szolgáló eszközöktől, például a rekreációs berendezésektől, a műtárgyaktól stb. –,
akkor a piaci hozzáadott érték adja meg a vállalkozás piaci és könyv szerinti értékének különbségét.
Ez az érték fejezi ki a nem tárgyiasult erőforrásokat, amelyek a jövőbeli értékteremtés hátterében
állnak.
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Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
NOPAT, Üzemi, üzleti tevékenység adózott eredménye [id=305]
A szócikk az EVA-számítás egyik alkotóelemének, az Üzemi, üzleti
tevékenység adózott eredményének kiszámítását mutatja be és értelmezi
Tirnitz Tamás (2010): Kiegészítő értékorientált beszámolás a Budapesti
Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében, PhD disszertáció, Budapesti
Corvinus Egyetem
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
EVA, Gazdasági hozzáadott érték [id=303]
Tirnitz Tamás/BCE Vezetéstudományi Intézet

Az üzemi, üzleti tevékenység adózott eredménye (Net Operating Profit After Taxes, NOPAT) a
gazdasági hozzáadott érték kiszámításához szükséges mutatószám. Olyan eredményadatról van tehát
szó, amely figyelembe veszi (értsd: levonja) az adófizetést, de magában foglalja az idegen tőke utáni
kamatfizetést. Erre azért van szükség, mert a vele szembeni hozamelvárást a súlyozott átlagos
tőkeköltség adja meg, amely utóbbi egyaránt tartalmazza a saját és az idegen tőke „költségét”.
A fentiekből adódóan a NOPAT-ot nem tudjuk kiolvasni az eredménykimutatásból, hanem annak
korrigálására van szükség. Sőt, ezen korrigálás során figyelembe kell venni a gazdasági hozzáadott
értéknél bemutatott konverziókat is (elsősorban a forráskonverziót és a tulajdonosi konverziókat).
Csak egyetlen példát említve: a számviteli eredménykimutatásban szerepelhetnek tárgyévi kutatási
és/vagy fejlesztési ráfordítások. A gazdasági hozzáadott érték megközelítése ezeket tőkésíti, majd a
későbbi években értékcsökkenésként leírja. Ugyanezt az elszámolát követi a piaci megjelenést
előkészítő és a humán tőkébe való befektetéseknél is. A leggyakrabban alkalmazott korrigálásokat az
alábbi ábra mutatja be (animalt_abrak_tt_vegl_eva):
Szokásos vállalkozói eredmény
 Követelések után elszámolt értékhelyesbítések állományának növekedése/csökkenése
 A LIFO- és FIFO-módszerrel számolt készletértékek különbözetének növekedése/csökkené
+ Vásárolt üzleti és cégérték után elszámolt értékcsökkenés
 Tőkésített kutatási és fejlesztési kiadások jelenértékének növekedése/csökkenése
– Tőkésített kutatási-fejlesztési kiadások utáni értékcsökkenés
 Céltartalékok állományának növekedése/csökkenése
+ Piaci megjelenést előkészítő költségek tőkésített értéke
– Piaci megjelenést előkészítő költségek tőkésített értéke utáni amortizáció
+ Kifizetett lízingdíj kamattartalma
+ Nettó kamatpozíció
– Effektív adóteher
= Üzemi, üzleti tevékenység adózott eredménye
A NOPAT kiszámításakor alkalmazott leggyakoribb módosító tételek
Az effektív adóteher a tényleges adófizetést jelenti, amely tehát figyelembe veszi az adóalaphoz, az
adómértékhez és/vagy a számított adóhoz kapcsolódó kedvezményeket. Emiatt eltérhet a névleges
adóterheléstől. Mivel az effektív adóteher eltérő lehet nemcsak országonként, de azon belül
régiónként is, ezért a különböző cégek vagy üzletágak adatát nehéz összevetni egymással. Ráadásul a

jövőre vonatkozóan nehézséget jelent a kedvezmények (sőt, néha az adóalap vagy az adómérték)
megtervezése is. Ezért találkozunk a vállalati gyakorlatban azzal, hogy az effektív adóteher helyett
egy egységes adóterheléssel számolnak (ez lehet a névleges adóteher vagy a korábbi évek átlagos
adóterhelése vagy bármilyen más, hipotetikus adóteher is). Ezt a mutatót NOPLAT-nak, azaz üzemi,
üzleti tevékenység adóval korrigált eredményének (net operating profit less adjusted taxes) nevezik.
A NOPLAT könnyebben tervezhető a NOPAT-nál, és lehetővé teszi eltérő földrajzi helyeken működő
egységek (pl. leányvállalatok) összehasonlítását. Éppen ezért elsősorban konszernszervezetekben
használják.
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Wiki tartalom
Teljesítmény-menedzsment a nem profitorientált szektorokban [id=10]
Outcome [id=172]
A szócikk azt foglalja össze, hogy a nem üzleti szervezetekben mit jelent és
mi a jelentősége a köztes eredmények (outcome) mérésnek, értékelésének.
Jens Kromann Kristensen, Walter S. Groszyk and Bernd Bühler (2001):
Outcome-focused management and budgeting. In: OECD Journal on
Budgeting, Vol.1., No.4.
A 4E koncepció *id=1007]
Eredményesség *id=101+; Hatékonyság *id=102]; Szervezeti teljesítmény
*id=106+; Teljesítmény *id=107]; Mutatószám *id=103+; Gazdaságosság
[id=169]; Komplex hatás *id=170+;Méltányosság *id=171 +; Technikai
hatékonyság *id=173+;
Révész Éva / BCE Vezetéstudományi Intézet

A teljesítmény 4E koncepciója (lásd kiegészítő anyag *id=1007+) alapján a szervezetek, programok
által előállított outputok, azaz termékek és szolgáltatások a szervezetet elhagyva hatást gyakorolnak
a társadalomban. A konkrét termékek és szolgáltatások által elért közvetlen eredményt (outcome)
megkülönböztetik a komplex, végső hatásoktól (ld. a kapcsolódó szócikket, [id=170]). A közvetlen
eredmények várhatóan hozzájárulnak a kívánt célok eléréséhez, de ezek még nem a végső célt
jelentik.
A közvetlen eredmények jellemzően rövid távon jelentkeznek, míg a komplex hatások hosszabb
távon értelmezhetőek. A programok teljesítménye szempontjából a végső hatások a legfontosabbak,
azonban a köztes eredmények (közvetlen következmények) definiálása segíti a döntéshozókat annak
megítélésében, hogy valóban jó irányban halad-e az adott program. Ráadásul módszertanilag nehéz
elkülöníteni egymástól hosszú távon a szándékolt, tervezett hatásokat a nem tervezett hatásoktól.
Megnevezés

Értelmezés

Példák

Outputindikátor

A létrehozott termékek és
szolgáltatások

Közigazgatási szakképzést elvégzettek
száma/aránya (fő v. %); Határidőre
elkészült útlevelek száma (db)

Köztes eredmény
indikátora

Az output közvetlen
következménye

A szakképzésen részt vevők vezetőinek
elégedettsége a képzés
hasznosíthatóságával kapcsolatban
(kérdőív alapján);
Elektronikus közigazgatási szolgáltatások
lakosság általi használatának változása
(mintavételes kérdőív)

Komplex hatás
indikátora

A program végső hatásai

Munkanélküliség változása adott
területen (%); egészségi állapot változása
(%), életminőség változása (%)
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és –értékelés információs bázisa
Öröklött rendszer (legacy system)
A szócikk a teljesítményértékeléshez szükséges egyik legjellemzőbb forrásrendszer
típust írja

Drótos György (2013): Információrendszerek a szervezetekben

ERP, üzleti intelligencia, adattranszformációk, törzsadatkezelés
Drótos György / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az öröklött rendszerek a forrásrendszerek egy jellemző típusát jelentik, amely a többi
forrásrendszerhez hasonlóan a teljesítménymenedzsmentet támogató üzleti intelligencia
alkalmazások inputját képezi.
Az öröklött rendszerek olyan önmagukban is jelentős szigetalkalmazások, amelyek jellemzően elavult
hardver/szoftver összetevőkön futnak, külső támogatásuk gyakran lejárt, cseréjük ugyanakkor
jelentős időt és pénzt, valamint pótlólagos felhasználói képzést igényelne. E nehezen igazolható
erőforrás-igény mellett az is gátolja e rendszerek kiváltását, hogy leállításuk, adataik átvitele
(migrálása) kockázatos. Egyfelől bonyolult rendszerekről van szó, amelyekhez sokszor hiányos a
rendszerdokumentáció, és nem érhetők el az egykori fejlesztők. Másfelől a rendszer szinte
folyamatos rendelkezésre állása kritikus a napi üzemmenet szempontjából. Sokszor az is
meghatározó szempont, hogy ezek a gyakran egyedileg fejlesztett és folyamatosan kiigazított
öröklött rendszerek egészen jól leképezik a vonatkozó folyamatokat, ezért kiváltásuk rövidtávon akár
még funkcióvesztéssel is járhat. „Ezekkel a rendszerekkel – túlhaladottak, vagy sem – a legtöbb
érintett szervezet átmenetileg együtt él.” (Drótos, 2013).
Jellemzően ilyen öröklött rendszerek a speciális profilú szervezetek alapfolyamatait támogató
alkalmazások, mint pl. egy banki számlavezető rendszer, egy mobilszolgáltató esetében a hálózat
működését támogató rendszer (Operation Support System, OSS) vagy egy kőolaj-finomító
vezérlőrendszere. A példákból is látható, hogy e rendszerek általában mind a napi folyamatos
működés, mind annak hatékonysági és eredményességi megfelelőségének értékelése szempontjából
meghatározó jelentőségűek, így jellemzően a legfontosabb forrásrendszerek közé tartoznak.
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Wiki tartalom
Teljesítmény rövid távú eredményszemléletben [id=2]
ROI, Return on Investment [id=212]
A szócikk a decentralizált egységek teljesítményének mérésére használt
legrégebbi mutatószámok írja le, majd bemutatja, hogy az napjainkban miért
számít túlhaladott teljesítménymércének
Tirnitz Tamás: Óvakodjunk a ROI-mutatótól?, A Controller, 2010.9
Anthony, Robert – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, PANEM, Budapest
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest
ROIC [id=306]
Tirnitz Tamás / BCE Vezetéstudományi Intézet

A ROI megtérülési mutató az egyik legrégebben alkalmazott teljesítményértékelési mérce. Az első
decentralizált szervezeti egységek (divíziók) megjelenésével párhuzamosan felmerült az igény arra,
hogy ezek teljesítményét folyamatosan nyomon kövessék. E célból dolgozták ki a ROI mutatóját
1919-ben.
A mutató felépítésében és használatában nem sok változás történt azóta. Kiszámításakor a
szervezet(i egység)ben lekötött tőkéhez viszonyítjuk az elért eredményt. Újabban szokásos képlete:
Adózott eredmény / Mérlegfőösszeg. (Korábban az adózott eredmény helyett a mérleg szerinti
eredmény szerepelt a számlálóban. Ez utóbbinak értékét azonban befolyásolja a tulajdonosok
döntése arról, hogy a megtermelt eredményből fizetnek-e osztalékot és mennyit. Akár a teljes
adózott eredmény is kifizethető, és akkor a mérleg szerinti eredmény soron nulla érték szerepel.
Holott a vizsgált időszakban nem ekkora haszon keletkezett. Ezzel szemben az adózott eredmény
nagyságát nem „torzítja” a tulajdonosok döntése.)
A ROI képlete nemcsak struktúrájában, hanem konkrét elemeiben is hasonlít a ROE és a ROA
mutatóhoz. A ROE (Return on equity) a tulajdonosok számára megtermelt hozamot fejezi ki azzal,
hogy az adózott eredményt viszonyítja a saját tőke nagyságához. Az adózott eredmény marad meg
tisztán a szervezetben, miután levontunk minden felmerült költséget (azaz megfelelő
ellenszolgáltatást adtunk minden más stakeholder számára). Az adózott eredmény a tulajdonosoké, s
ők döntenek arról, hogy tezaurálják ezt, vagy részben, esetleg egészben kiveszik azt. Ezt az
eredményt a tulajdonosok által betett, illetve bennhagyott tőkével kell összevetni, ami – számviteli
kategóriával kifejezve – a saját tőkének felel meg.
A ROA (Return on assets) ezzel szemben az össztőke megtérülését méri. Az össztőke a saját és az
idegen forráselemekből tevődik össze, s (némi leegyszerűsítéssel) a mérlegfőösszeggel azonosítható.
Ha az össztőke hozamát keressük, akkor azt legegyszerűbben úgy kapjuk meg, hogy a saját tőke
hozamához (az adózott eredményhez) hozzászámítjuk az idegen tőke hozamát (a fizetett kamatokat).
Az adózott eredmény kiszámításakor már figyelembe vettük, azaz levontuk a fizetett kamatokat;
utóbbiak hozzáadásával ezt a korábbi levonást semlegesítjük.
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x. ábra: A ROI két mutatószám adatait egyesíti

Mindhárom képletben a nevezőnek az átlagos értékét kell figyelembe venni, mert különben az
eredmény időszaki adatát a tőke időponti adatával vetnénk össze, ami a kapott mutatóértéket csak
nagyon korlátozottan tenné értelmezhetővé. Legalább a tőke nyitó- és záróértékét kell átlagolni, de
még megbízhatóbb adatot kapunk a negyedéves, sőt havi adatok átlagolásával.
A fentiek alapján látható, hogy a ROI mutatója a ROE számlálójából és a ROA nevezőjéből áll össze.
Vagyis a saját tőke hozamát hasonlítja az össztőke nagyságához. S pontosan ez az, ami a ROI értékét
értelmezhetetlenné teszi: vállalatgazdaságilag nincs értelme a tőke egy részének hozamát összevetni
a teljes tőkemennyiséggel. Miközben a ROE és a ROA jól összerakott mutatószámok, ahol a számláló
és a nevező ugyanarra vonatkozik, addig a ROI-ról ez nem mondható el.
Korábban más volt a helyzet. A ROI kidolgozásakor – és a II. világháború előtt általánosságban – a
szervezetek szinte kizárólag saját tőkét használtak. Ez esetben a mérlegfőösszeg megegyezik a saját
tőke nagyságával, vagyis az eredeti ROI mutató megfelelt a mai ROE mutatónak. De időközben egyre
több idegen tőke került be a szervezetek mérlegébe, sok vállalatnál ez teszi ki az össztőke zömét, és
ezzel szétcsúszott egymástól a ROI számlálója és nevezője, azaz elvesztette értelmét ez a
mutatószám. Ma helyette a ROÁ-t kellene használni, illetve ha csak az alaptevékenység hozamára
vagyunk kíváncsiak, akkor a ROIC-ot.
Miért használják mégis napjainkban is a ROI-t? Ebben szerepet játszhat a hagyomány: ez volt az első
megtérülési mutatószám és ez a legismertebb ilyen viszonyszám. Nehéz (lehet) elszakadni tőle.
Másrészt a statisztikai elemzésekhez hosszú adatsorokra van szükség, márpedig a ROI-nál hosszabb
idősora semmilyen más mutatószámnak nincsen (némely amerikai vállalat esetében az 1930-as
évektől kezdődően rendelkezésre állnak a ROI-értékek). Egyesek ezen idősorok „megmentésében”
látják a ROI továbbélésének az értelmét.
Ehhez kapcsolódóan arra is szoktak hivatkozni, hogy miközben az adott időszakra kiszámolt ROI
valóban értelme(zhete)tlen, de az egyes időszakok ROI-ja közötti eltérés (a delta ROI) hűen leképezi a
teljesítmény romlását vagy javulását. Ez a felvetés – hallgatólagosan – azt feltételezi, hogy a ROI fenti
képlete szisztematikusan torzít. Szisztematikus torzításról esetünkben akkor lehetne szó, ha a saját és
az össztőke aránya hosszú időszakon keresztül állandó vagy közel állandó lenne. Erről azonban szó

sincsen. Egyrészt a szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a különböző források költségében
végbemenő mozgásokhoz, azaz gazdasági-racionális szempontból nem sok értelme van állandó
eladósodottságot célul kitűzni (kivétel lehet a mikrovállalkozás, a családi cég stb.). Másrészt még ha
törekszik is valamelyik cég az állandó forrásszerkezetre, a gyakorlatban ezt mégsem mindig tudja
megvalósítani – például a hitelhez jutási feltételek megszigorodása miatt. A vállalatok mérlegeit
megnézve nem az az általános tapasztalat adódik, hogy konstans eladósodottsággal működnének. A
legutóbbi pénzügyi-gazdasági válság még nehezebbé tette a hitelhez jutást, ami újabb korlátozó
tényezője a tervezett (vagy a korábbi) tőkeszerkezet megőrzésének. Éppen ezért a ROI esetében
szisztematikus torzításról csak néhány, kivételes esetben beszélhetünk, általánosságban a
szervezetek tőkeszerkezete nagy mozgásokat és változásokat mutat. Emiatt a delta ROI sem
megbízható mutatószám, és nem lehet kellő indok a ROI további használatára.
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Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
ROIC, Alaptevékenységbe fektetett tőke megtérülése [id=306]
A szócikk az alaptevékenység teljesítményének mérésére gyakran használt
ROIC mutatószám kiszámítását mutatja be és értelmezi
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA, Budapest
EBIT [id=203]
Tirnitz Tamás/BCE Vezetéstudományi Intézet

Az alaptevékenységbe fektetett tőke megtérülésének mutatója (return on invested capital, ROIC) a
szervezet alaptevékenységének jövedelmezőségét mutatja be. Kiszámításakor az üzemi, üzleti
tevékenység eredményét az alaptevékenységbe fektetett tőkével kell összevetni. Míg előbbi
kiolvasható az eredménykimutatásból, addig utóbbi kiszámítása ennél több erőfeszítést igényel.
Az alaptevékenységbe fektetett tőke nem található meg elkülönítve a mérlegben (sem az eszköz-,
sem a forrásoldalon). Meghatározásához a mérlegfőösszeget kell korrigálni mindazon tételekkel,
amelyek nem az alaptevékenységet szolgálják. Ezen tételek egy része könnyen kiolvasható a
mérlegből: a beruházások még nem készültek el, azaz még nem szolgálják sem az alaptevékenységet,
sem más tevékenységet; a forgóeszközök között szereplő értékpapírok a szabad pénzeszközök
átmeneti befektetését takarják, ami szintén nem az alaptevékenység része (kivéve a pénzügyi
szervezeteket). A kiegészítő mellékletben esetleg megjelennek a műtárgyak, az üresen álló telkek, az
elfekvő készletek – ezek sem az alaptevékenységet szolgálják. Ennél nehezebb viszont a többi
mérlegtételből kiszűrni a nem alaptevékenységet szolgáló elemeket (pl. az adminisztráció
dolgozóinak biztosított mobiltelefonokat, noteszgépeket; a presztízsokból adott céges járműveket; a
jobb munkahelyi légkört biztosító berendezéseket: hűtő, mikrohullámú sütő stb.).
Ebből következik, hogy az analitika ismeretére van szükség a mutatószám értékének pontos
meghatározásához. Nagyon munkaigényes lehet, de mégis érdemes kiszámolni az alaptevékenységbe
fektetett tőke megtérülését, mert az összes megtérülési mutatószám közül ez fejezi ki a legjobban a
versenyképességet: mekkora hozammal végzi a szervezet azt a tevékenységet, amely végre
létrehozták. A versenytársakat is ezen adat alapján lenne érdemes összevetni. Éppen ezért komoly
nehézség az, hogy a ROIC értékét kívülről csak becsülni lehet. Az önkéntes benchmarking (pl. az
ágazati szövetség vagy egy független tanácsadó segítségével) adhat lehetőséget a versenytársak
közötti érdemi összevetésre.
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és –értékelés információs bázisa
Az igazság egyetlen forrásának (Single Source of Truth) elve
A szócikk a vállalati teljesítménymenedzsment rendszerekhez szükséges adatbázisok
legfontosabb követelményét határozza meg

ERP, üzleti intelligencia, adattranszformációk, törzsadatkezelés
Drótos György / BCE Vezetéstudományi Intézet

Az igazság egyetlen forrásának (Single Source of Truth) elve azt az élenjáró gyakorlatot fogalmazza
meg, amikor a vállalat informatikai rendszerekben (tárgyunk szempontjából leginkább: a
teljesítménymenedzsmentet támogató üzletiintelligencia-alkalmazások forrásrendszereiben) minden
adatelem csak egyetlen helyen tárolódik. Így minden más vállalati informatikai alkalmazás erre a
helyre és az ott szereplő értékre hivatkozik, amikor ugyanazt az adatelemet kívánja használni. Ha
pedig az eredeti adattartalom frissül, akkor az automatikus átvezetődik minden hivatkozásnál. Ezáltal
elkerülhetőek az olyan helyzetek, amikor különböző alkalmazásokból ugyanarra a lekérdezésre másmás eredmény adódik.
A gyakorlatban az igazság egyetlen forrásának elvét nem egyszerű alkalmazni, mert a vállalati
információs rendszerek gyakran organikusan, eltérő időben és technológiai platformokon fejlődnek,
adatkapcsolataik vagy hiányoznak, vagy kezdetlegesek. Ezeknek az ún. szigetalkalmazásoknak
azonban gyakran ugyanazokkal az adatelemekkel kell dolgozniuk. A vevői adatok például részét
képezhetik az értékesítési rendszerek (pl. a megrendelések rögzítéséhez), a pénzügyi rendszernek (a
számlakiállításhoz szintén szükségesek vevői adatok), a CRM adatbázisnak (promóciós ajánlatok
eljuttatása a vevők címére), illetve a szállításadminisztrációs rendszernek (pl. a kiszállítási helyszínek,
a vevők telephelyei miatt).
Az igazság egyetlen forrásának elvét a következő módokon lehet mégis érvényesíteni:






A szigetszerű alkalmazások egy nagy integrált rendszerrel való kiváltása révén. Az integrált
vállalatirányítási rendszerek (Enterprise Resource Planning, ERP) ezt célozzák: egységes és jól
strukturált adatbázissal rendelkeznek, amelyben minden adatelem csak egyszer helyen van
eltárolva. A probléma az, hogy jellemzően jó néhány szigetalkalmazás megmarad a
bevezetésük után is. Ezek száma több tucatra vagy akár több százra is tehető közép- vagy
nagyvállalat esetén.
Egy másik lehetséges módszer a különböző informatikai alkalmazások azonos tartalmú
adatelemei (mint pontok) között egyedi hivatkozásokkal biztosítani az egységességet. Kis
méretekben célravezető lehet, de nagyszámú alkalmazás és adatelem elemén
követhetetlenül komplex feladatot jelent.
Fejlettebb megoldás az ún. vállalati szolgáltatás sín (Enterprise Service Bus, EBS), amely
kiváltja az egyedi pont-pont kapcsolatokat és korlátlan számú alkalmazás között biztosítja az
igazság egyetlen forrása elvének érvényesülését. Ehhez minden azonos adatelem esetében



előre meg kell határozni, mely melyik előfordulás a „mester” adat, ha az frissül, akkor az EBS
automatikus frissíti az összes előfordulást.
A Master Data Management (MDM) rendszerek általában a vállalat teljes adatállományára
kiterjednek, így azon adatelemekre is, amelyeknek esetleg nincs is alternatív megjelenése
több különböző rendszerben. Az igazság esetlen forrását ebben az esetben a leginkább
egyfajta „központi diszpécserként” leírható MDM rendszer testesíti meg, amely akár több
alkalmazásból is kaphat frissítéseket. Ha ezen előre kijelölt, legitim források között esetleg
ütközés lenne a tartalmat illetően, akkor a közöttük lévő alá-fölérendeltségi viszony ad
eligazítást. Elfogadott frissítés esetén az MDM „leosztja” az új tartalmat az „előfizető”
pozícióban lévő további alkalmazások között, ehhez gyakran a korábban említett EBS
megoldást veszi igénybe.
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és –értékelés információs bázisa
Szigetalkalmazás
A szócikk a teljesítménymenedzsment forrás- és támogató rendszereiként egyaránt
szóba jövő számítógépes információrendszerek jellemző problémáját írja le

Drótos György (2013): Információrendszerek a szervezetekben

ERP, üzleti intelligencia, adattranszformációk, törzsadatkezelés
Drótos György / BCE Vezetéstudományi Intézet

Számos közepes és nagy szervezet ugyanis az egymással nem kompatibilis, nem vagy nehezen
kommunikáló szigetrendszerek problémájával küzd. Ezek a szigetrendszerek párhuzamosan
tartalmaznak ugyanazon objektumokra (személyekre) vonatkozó adatbázisokat, amelyek így részben
feleslegesek, ráadásul nem feltétlenül azonos időben és azonos módon frissülnek, így egymással
ellentétes (inkonzisztens) adatokat tartalmazhatnak, így sérül az igazság egyetlen forrásának (Single
Source of Truth) elve.
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S ZIGETRENDSZEREK RÉSZBEN VAGY TELJESEN RE DUNDÁNS ADATÁLLOMÁNY OKKAL

A szigetrendszerek további problémája, hogy töredezettségükből adódóan nem támogatják a kritikus
működési folyamat egészét, inkább csak egy-egy részét. A nagyobb vállalatoknál ugyanis ma már
olyan „teljes” folyamatokban gondolkodnak, mint a requsition-to-pay, vagyis az anyagigényléstől a
szállító kifizetéséig, illetve order-to-cash, vagyis a vevői megrendeléstől a pénzügyi teljesítés
megérkezéséig, a szigetrendszerek ugyanakkor nem képesek ezt logikát kiszolgálni.
A szigetrendszerek meghatározó jelenléte az egyes ágazatokban további sajátos problémákat
okozhat. Például egy nagyváros különböző közműszolgáltatói (víz, csatorna, gáz, távhő, villamos
energia) vezetékrendszereiket egymással nem kompatibilis térinformatikai rendszerekben képezték
le. Így egy nagyobb útfelújításkor az önkormányzat, illetve az általa megbízott kivitelező nem kap
áttekintő képet azok elhelyezkedéséről. Hasonlóképpen egy pénzügyi szolgáltatónál egy egyéni vagy
vállalati ügyfél folyószámláját, hitelügyleteit, tartós megtakarításait, különböző biztosításait számos
külön rendszer kezeli. Ezért a banknak nincs 360 fokos képe az ügyfél valós portfoliójáról, ami pedig
egy új termék ajánlásánál vagy egy nagyobb hitelügylet előkészítése során pedig kulcsfontosságú
lenne (Drótos, 2013)

Jellemzően szigetszerűen működnek a gyakran kritikus alapfolyamatokat támogató, régebb óta
működő ún. öröklött rendszerek is.
A szigetrendszerek problémája a teljesítménymenedzsment szempontjából azt jelenti, hogy a
standard jelentések különböző rendszerekből állnak elő, ezek között átfedés és inkonzisztencia is
előfordulhat (vagyis nem teljesül az igazság egyetlen forrásának elve), illetve a bonyolultabb
tervezési, elemzési és jelentési feladatok támogatásara alkalmas üzletiintelligencia-alkalmazásoknak
több forrásrendszerre kell támaszkodniuk.
Szigetalkalmazások ugyanakkor nemcsak a forrásrendszereken túl a teljesítménymenedzsmentet
közvetlenül támogató alkalmazások között is elfordulnak. Ilyen például egy egyéni teljesítményekre
vonatkozó munkaidő-tervezési és elszámolási rendszer a projektszerű működést végző cégeknél (pl.
informatika, tanácsadás, műszaki tervezés), a call-centerek operátorainak teljesítménymonitoring
rendszere, vagy akár egy dedikált Balanced Scorecard applikáció, amelybe és amelyből manuálisan
történik adatátvitel.

Témakör
Wiki címe
Wiki összefoglalása
…
Források

További információk
Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Wiki tartalom
Teljesítmény-menedzsment a nem profitorientált szektorokban [id=10]
Technikai hatékonyság *id=173+
A szócikk azt foglalja össze, hogy mit jelent a technikai hatékonyság fogalma
a nem üzleti szervezetek teljesítménye szempontjából.
Bouckaert, Geert – van Dooren, Wouter (2003): Performance measurement
and management in public sector organizations. In: Bovaird-Löffler
(ed): Public Management and Governance. Routledge.
A 4E koncepció *id=1007]
Eredményesség *id=101+; Hatékonyság *id=102]; Szervezeti teljesítmény
*id=106+; Teljesítmény *id=107]; Mutatószám *id=103+; Gazdaságosság
[id=169]; Komplex hatás *id=170+;Méltányosság *id=171 +; Outcome [id=172]
Révész Éva

A hatékonyság (angolul efficiency) input-output viszony (lásd a kapcsolódó szócikket, [id=102]). Az
inputok valamely tevékenységhez felhasznált konkrét erőforrások, míg az outputok a szervezeti cél
érdekében előállított konkrét javak és szolgáltatások. A közgazdaságtan egyik alapkérdése a
hatékonyság vizsgálata, azaz a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának elemzése.
A technikai hatékonyság fogalma azt jelenti, hogy adott mértékű outputot a lehető legkevesebb
input felhasználásával hoz létre a szervezet.
A hatékonyság meghatározása feltételezi, hogy az inputok és outputok egymással összevethetők,
összehasonlíthatók, az erőforrások és az előállított javak, szolgáltatások mérhetők. Az általunk
vizsgált nem profitorientált szervezetek esetében a hatékonyság megragadása, mérése több
problémát is felvet. Gyakori ellenvetés, hogy például a civil szervezetek olyan speciális erőforrásokat,
önkéntes munkát vagy természetbeni adományokat mozgósítanak, amelyeket nehéz, szinte
lehetetlen összehasonlítható mérőszámokkal kifejezni. Output oldalon sem egyértelmű az
összehasonlítást lehetővé tevő mutatók kiválasztása, mivel a közszolgáltatások gyakran ingyenesek,
illetve piaci ár alatt hozzáférhetők. A pénzben való kifejezés tehát olyan nehézségekbe ütközik, ami
megkérdőjelezi a hatékonyság megragadásának egzaktságát, értelmét.
Egyes inputok és outputok fontossága megkívánja, hogy bár sokszor a piaci ár segítségével nehezen
megragadhatók, de valamiképp kifejezzék jelentőségüket, és ehhez nem feltétlenül szükséges
pénzértékben mutatót választani. Hatékonysági mérőszám lehet az egy output egységre jutó költség,
például egy kórházból elbocsátott betegre eső költségek. Továbbá a felhasznált erőforrások
megadhatók természetes egységben is, a szükségletekhez (pl. csökkenő tanulószámhoz) képest
túlméretezett közoktatási kapacitás (iskolák száma, pedagógusok létszáma) is jól mutathatja az
erőforrások nem hatékony felhasználását.
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és -értékelés alapjai [id=1]
Teljesítmény (performance) [id=107]
A szócikk az üzleti, illetve gazdálkodó szervezetek irányítása kapcsán annak
egyik kulcsfogalma, a teljesítmény tartalmi meghatározását tartalmazza.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest
Bodnár Viktória (2005): Teljesítménymenedzsment vagy controlling? In:
Változás-vezetés, Aula, Budapest
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Teljesítménymérés *id=112]; Teljesítményértékelés *id=110+;
Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A szervezetek irányításának, működtetésének egyik legfontosabb jellemzője a teljesítmény. A
teljesítmény közgazdasági értelmezése azonban eltér a köznapi értelmezéstől. A fizikai teljesítmény
(jelölése P) a munkavégzés vagy energiaátvitel sebessége, más szóval az egységnyi idő alatt végzett
munka. A szervezetek esetében a teljesítmény egy egészen más fogalomkörben értelmezhető,
aminek csak távoli kapcsolata van a köznapi (fizikai) értelmezéssel.
A szervezetek erőforrásokat (emberi, anyagi, pénzügyi, szellemi) használnak fel, és alakítanak át
(transzformáció) termékekké, szolgáltatásokká.

cél
input

folyamatok

output

visszacsatolás
impact

A szervezetek teljesítményének két alapvető jellemzője az eredményesség (effectiveness) és a
hatékonyság (efficiency). Az eredményesség alapvetően azt mutatja meg, hogy a létrehozott output

mennyiben felel meg a szervezet céljainak, a szervezet milyen mértékig képes céljait (a kívánatos, az
érintettek által elvárt outputot) elérni. A hatékonyság pedig azt, hogy a felhasznált inputok hogyan
viszonyulnak a létrehozott outputokhoz. Látható, hogy míg a hatékonyság egy egyszerű, a szervezet
belső viszonyrendszerében (input – transzformáció - output) könnyen értelmezhető fogalom, addig
az eredményesség ennél sokkal komplexebb, hiszen ehhez ismernünk kell a szervezet alapvető
céljait, és azok elérésének lehetséges mérési módjait is.
Üzleti szervezetek esetében a hatékonyság leggyakrabban használt mutatója az árbevételarányos
nyereség (nyereséghányad), amely az adott időszakban realizált eredmény (az outputok és az inputok
pénzben kifejezett értékének különbsége) és az output egymáshoz viszonyított aránya. Az
eredményességnek nincsen egy konkrét számban megragadható mutatója, hiszen attól függően,
hogy hányféle célkitűzést (konkrét elvárást) fogalmaznak meg a szervezet alapvető érintettjei
(elsősorban a tulajdonosok és az ügyfelek), attól függően lehet többféle mércéje az
eredményességnek.
Az utóbbi néhány évtizedben a szervezetek teljesítményének megragadására további lehetséges
értelmezések nyertek létjogosultságot a hatékonyság és az eredményesség mellett. Az egyik vonulat
a hatékonyság értelmezését „pontosítja” azáltal, hogy kifejezi: nem kell feltétlenül pénzben, mint
általános egyenértékesben kifejezni az outputot ahhoz, hogy az input - output viszony értelmezhető
és értékelhető legyen. Ezt a szűkített – de a közszolgáltató, vagy közcélú szervezeteknél sokszor
jobban alkalmazható – hatékonyság fogalmat nevezik gazdaságosságnak. Az a szervezet működik
gazdaságosabban, amelyik az azonos feladatát kevesebb erőforrás felhasználásával, kisebb
költségvetésből valósítja meg.
A teljesítmény fogalom másik kiterjesztése arra utal, hogy a szervezetek általában hosszútávon
vannak – egyébként bonyolult – kapcsolatban azzal a szűkebb társadalmi közeggel, amelynek tagjai
alkotják tulajdonosi körüket, ügyfeleiket, munkatársaikat, beszállítóikat. Különösen fontos éppen
ezért annak a megragadása, hogy milyen komplex hatással van a szervezet működése erre a közegre.
Ezt hívják a nemzetközi szóhasználatban impact-nak. A komplex hatás (impact) - az
eredményességhez hasonlóan – nem ragadható meg egy mutatóban, hiszen a társadalom tagjai
életének minősége (egészségben eltöltött életévek, anyagi biztonság, egyenlő hozzáférés a
szolgáltatásokhoz) többféle szempont szerint értékelhető.
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Wiki tartalom
A teljesítménymérés és -értékelés alapjai [id=1]
Teljesítménymérés (performance measurement) [id=112]
A szócikk bemutatja, hogy az üzleti, illetve gazdálkodó szervezetek esetében
hogyan ragadjuk meg a teljesítményt, hogyan igyekszünk jellemezni
egységes, objektív módon.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest
Bodnár Viktória (2005): Teljesítménymenedzsment vagy controlling? In:
Változás-vezetés, Aula, Budapest
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http://www.performanceportal.org/
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Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A teljesítmény fogalomtól – amennyiben azt üzleti, illetve gazdálkodási célokkal is jellemezhető
szervezetek esetében használjuk – elválaszthatatlan a mérés és a célszerűség. Vagyis, akárhogyan
definiáljuk is a teljesítményt (tevékenység, output, felhasznált erőforrás, ezek egymáshoz való
viszonya, a célelérés mértéke stb.), mindig azt feltételezzük, hogy valamilyen módon leírható,
jellemezhető, megragadható. Ezt a folyamatot, a teljesítmény konkrét paraméterekben való
kifejezését teljesítménymérésnek nevezzük.
A célszerűség, mint a teljesítmény fogalom szükségszerű velejárója azt fejezi ki, hogy azért próbáljuk
konkrét paraméterekben megítélni, mérni a teljesítményt, mert feltételezzük, hogy a szervezet
érintettjeinek vannak elvárásai, céljai a szervezet teljesítményére vonatkozóan.
A teljesítménymérés többféleképpen történhet:






speciálisan erre kifejlesztett mérőeszközök segítségével - bár ez inkább a teljesítmény fizikai
jellemzői, mint például a mennyiség, vagy a tömeg esetében alkalmazható,
közvetett módon, de szigorú mérési konvenciókat alkalmazva – ilyen például a számviteli
adatok megfeleltetése a teljesítménynek, például árbevétel, előállítási költség, üzemi/üzleti
eredmény,
közvetett módon, mintavétellel és ez alapján becsülve, statisztikai eszközökkel – például a
vevői elégedettség esetében, vagy
mért paraméterek egymáshoz való viszonyításával.

Egy szervezet teljesítményének nincs általánosan elfogadott, kizárólag alkalmazható mércéje, így
mérési technikája sem. A teljesítménymérés kapcsán mindig abból kell kiindulnunk, hogy ki számára
és milyen célból mérjük a teljesítményt. Ezek után tudunk választ adni a „hogyan” kérdésre: milyen
adatokat, információkat kell összegyűjteni, kik gyűjtsék ezeket, milyen gyakran, hogyan és mihez

viszonyítsák stb. A teljesítményt jellemző paramétereket mutatóknak vagy teljesítménymutatóknak
nevezzük, amiről részletesen szólunk a teljesítménymutató címszó alatt.
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Teljesítményértékelés (performance evaluation) [id=110]
A szócikk a teljesítménymérés során előállított információ felhasználásáról
szól.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest
Bodnár Viktória (2005): Teljesítménymenedzsment vagy controlling? In:
Változás-vezetés, Aula, Budapest
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Teljesítménymenedzsment *id=111+
Bodnár Viktória / BCE Vezetéstudományi Intézet

A teljesítményértékelés elsődleges jelentése, hogy a teljesítménymérés során előállított információt
felhasználjuk. Mint azt már az előzőekben kifejtettük, a teljesítmény fogalom elválaszthatatlan eleme
a célszerűség, vagyis mindig azt feltételezzük, hogy a szervezeteknek vannak céljaik, és a
teljesítményt ezen célok viszonyában értelmezzük. Természetes tehát, hogy a teljesítmény
információt elsődlegesen arra használjuk, hogy megvizsgáljuk, vajon a szervezet, annak egyes
egységei (felelősségi és elszámolási egységek), felelős vezetői elérték-e, illetve milyen mértékben
érték el a kitűzött célokat.
Ha kicsit jobban belegondolunk a szervezetek, és az azon belüli egységek, valamint egyének
teljesítményének mérési lehetőségeibe, hamar rájövünk, hogy az értékelés már a mérés során
elkezdődik. Hiszen a szervezetek teljesítményének mérése csak nagyon ritkán történik közvetlenül, a
legtöbb esetben a vizsgált jelenséget (például: profit, vevői elégedettség, minőség) „csak”
megpróbáljuk megfeleltetni egy meggyőződésünk szerint azt jól jellemző paraméternek. Persze a
számviteli szabályok szigorúan meghatározzák a profit (illetve ennél pontosabban, például a mérleg
szerinti eredmény) számbavételének és számításának módját, mégsem mondhatjuk, hogy ez egy
teljesen egyértelmű, közvetlen mérés, hiszen például attól függően, hogy a vállalat milyen
amortizációs politikát választ, eltérő lehet a kimutatott eredmény. És persze számos olyan
teljesítményelem van, amire ilyen szigorú mérési-megfeleltetési konvenciók sincsenek.
Mindazonáltal amikor teljesítményértékelésről beszélünk, nem a mérés-megfeleltetés során használt
értékválasztásokra utalunk, hanem arra, hogy a mért, azaz „tényleges” teljesítményt összevetjük a
célul tűzöttel, vagy az elvárttal. Itt is fontos a különbségtétel, hiszen messze nem csak azokat a
teljesítményeket értékeljük, amelyekre voltak előzetes, számokban, konkrét paraméterekben
kifejezett célkitűzéseink. Sokszor értékeljük a teljesítménynek azon elemeit is, amelyekre nem
határoztunk meg célértéket, de maga a jelenség, vagy tendencia, amit az adott teljesítménymutató
kifejez az fontos számunkra, az általános céljaink között szerepel. Ilyen lehet például a növekedés, a

jó minőség, a magas vevői elégedettség, a hatékonyabbá válás stb. Ilyenkor a tényleges értéket nem
a célértékkel, a hanem a múltbeli értékkel (pl: növekedés, hatékonyság javulás), vagy a számunkra
fontos minta értékével (pl: piaci részesedés, standard költség) vetjük össze.
Összességében azt érdemes szem előtt tartani, hogy a teljesítményértékelésnek mindig része kell
legyen az összehasonlítás, hiszen egy adott időszak adott teljesítménymutatójának aktuális értéke
önmagában nem sokat mond arról, hogy a szervezet teljesítménye jó-e vagy sem.
A teljesítményértékelésnek, mint folyamatnak és alrendszernek kiemelt jelentősége van emberi
erőforrás menedzsment szempontból is. Az ezzel kapcsolatos fogalmi alapokat és megfontolásokat
kiválóan foglalja össze Takács Sándor a Stratégiai emberi erőforrás menedzsment című szakkönyv
megfelelő fejezetében *Bakacsi és társai: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, Aula, 2009]
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Teljesítménymenedzsment (performance management) [id=110]
A szócikk a szervezeti teljesítmény javítása kapcsán elterjedt komplex
fogalmat járja körül.
Anthony, Robert N. – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, IFUA – Panem, Budapest
Simons, Robert (2002): Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy, Prentice Hall
Bodnár Viktória (1999): Controlling, avagy az intézményesített
eredménycentrikusság, Doktori értekezés, BKÁE, Budapest
Bodnár Viktória (2005): Teljesítménymenedzsment vagy controlling? In:
Változás-vezetés, Aula, Budapest
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A teljesítménymenedzsment (performance management) fogalma esetében nem találkozhatunk
letisztult definícióval a szakirodalomban. Ez talán azért is lehet így, mert egy divatfogalomról van szó,
amelynek jó és pozitív a csengése, és ezért sokan sokféle, általuk „jónak” gondolt tevékenységre
ráakasztják ezt a fogalmat.
Megközelíthetjük a teljesítménymenedzsmentet az eddig definiált alapfogalmak viszonyában is: ez
magában foglalja a teljesítménymérést és a teljesítményértékelést, azaz az információk előállítását és
felhasználását. Mivel az információ előállítója és felhasználója rendszerint különbözik (az előállítás
kontrolling, elemzői és informatikai feladat, a felhasználás pedig vezetői feladat – bár az egyéni
fejlődés saját támogatására egyéni információfelhasználás is elképzelhető), ezért a
teljesítménymenedzsment működtetése több szervezeti szereplő együttműködését igényli. Ez is az
egyik oka annak, hogy sokszor teljesítménymenedzsment-rendszerről beszélünk. A rendszerszerűség
további „okozói” a tevékenységek folyamatos (azaz rendszeres) jellege, illetve az egyéni és szervezeti
szint,
illetve
az operatív és stratégiai teljesítménytényezők megjelenítése. „A
teljesítménymenedzsment egy olyan fogalom, amelyet az élenjáró vállalatok felsővezetői gyakran
használnak azon vezetési folyamatok és rendszerek leírására, amelyek célja a teljesítmény fokozása
és a teljesítményszámítás, a teljesítménnyel kapcsolatos kimutatások javítása.” (Marr, 2004)
A teljesítménymenedzsmentet a menedzsmentkontrollal párhuzamba állítva is lehetséges vizsgálni,
hiszen a kontroll mint vezetői funkció középpontjában azt állt, hogy a vezetők hogyan vegyék rá a
stratégiai célok, a szervezeti célok érdekében való tevékenykedésre a munkatársakat. Miben több
vagy miben más a teljesítménymenedzsment? A lefedett szintek tágabbak: míg a
menedzsmentkontroll egy elfogadott stratégia végrehajtását segítő rendszerek kialakításával és
működtetésével foglalkozik, a szervezeti teljesítmény általános javításához hozzátartozik a célkitűzési
folyamat jobbá tétele is (a környezeti követelményeknek jobban megfelelő stratégiai cél jobb üzleti
teljesítményhez vezet). Azaz a teljesítménymenedzsment a megfelelő stratégia kialakítását is segíti. A

megfelelő teljesítményinformációk felhasználása a feladatkontroll ellátásában is segíti a vezetőket,
hiszen a mérési információ egy-egy munkafolyamat, egy-egy tevékenység esetében is felhasználható
és visszacsatolható lehet (a teljesítmény akár egyedi, nem a menedzsmentkontroll-rendszer
kialakításából származó hibák kijavításával is növelhető).
További különbség, hogy a teljesítménymenedzsment hangsúlyozottan magába foglalja az egyéni
teljesítményértékelést is, azaz a – hagyományos szervezeti funkcionális felosztás szerint értelmezve –
a kontrolling „felségterülete” mellett a HR-területre is kiterjed. Az utóbbi évtized során hangsúlyossá
vált, hogy az inputok, outputok és kimenetek mérése mellett a folyamati, akár több szervezeti
funkciót is felölelő teljesítmény mérése is szükséges, azaz a teljesítménymenedzsmentben a
hagyományos szervezeti logika mellett a működési folyamatok logikája is megjelenik. Végül a
teljesítménymenedzsment hangsúlyosabban foglalkozik azzal, hogy melyik érintettcsoport
(stakeholder) számára mi jelenti a jó szervezeti teljesítményt: ez a nem pénzügyi típusú
mutatószámoknak is széles terepet biztosít.
Még egy fontos szempont, hogy úgy tűnik, a teljesítménymenedzsment fogalmával a közszféra is
jobban tud azonosulni: a túlságosan pénzügyi orientáltságú – és ezért költségvetési megszorítások
támogatására alkalmasnak tartott –, a nyújtott szolgáltatások társadalmi értékével, minőségével nem
törődő (legalábbis az általános érzékelés szerint nem törődő) kontrolling helyett könnyebb egy a
stakeholderek széles köre számára teremtett értékre fókuszáló, illetve annak mérésére és
visszacsatolására irányuló rendszerre támaszkodni. A teljesítménymérésnek itt ráadásul egy olyan
komoly felhangja is van, hogy az a szervezet működéséről szóló információk nyilvános
megjelenítésére szolgál, azaz az állam működésének a transzparenciáját is növeli. A közszférabeli és
kormányzati teljesítmény értelmezésével külön rész foglalkozik a tananyagban.
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Wiki tartalom
Kiegyensúlyozott stratégiai teljesítménymutató-rendszer [id=4]
Teljesítményprizma *id=141+
A szócikk a stratégiaalkotáshoz és a stratégiai célkitűzések kialakításához
használható érintettközpontú teljesítménymenedzsment-rendszert, a
teljesítményprizmát (performance prism) mutatja be.
Andy Neely - Chris Adams - Mike Kennerley: Teljesítményprizma – Az üzleti
siker mérése és menedzselése (Alinea, 2004)

További információk

http://www.performanceportal.org/
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p1153/Research/Research-Centres/Centre-For-BusinessPerformance/Products/products
http://www.youtube.com/watch?v=GA3-ac9ksZg

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Mutatószám *id=103+; Mutatószámrendszer *id=104+; Szervezeti teljesítmény
*id=106+; Teljesítménymenedzsment *id=111+
Kiss Norbert

A teljesítményprizma (performance prism) egy integrált teljesítménymenedzsment-rendszer, amely
öt dimenzió (érintettek elégedettsége, érintettek hozzájárulása, stratégiák, folyamatok, képességek)
mentén támogatja a stratégia mutatószámok segítségével történő kialakítását és végrehajtását.

A teljesítményprizma által alkalmazott megközelítés
A teljesítményprizma megközelítését a Balanced Scorecard módszertan megközelítésével szokták
párba, illetve szembeállítani. Miközben a Balanced Scorecard a már meglévő stratégia mérhető
célkitűzésekké való lebontását segítő eszköz, a teljesítményprizma a stratégiaalkotást és a stratégiai
tervezést (a stratégia számszerűsítését) összekötő eszközként jelenik meg. Ahogyan a szerzők
fogalmaznak: „A teljesítménymutatók azt a célt szolgálják, hogy segítségükkel az emberek nyomon
követhessék, a kívánt irányba mozognak-e. Segítséget nyújtanak a vezetők számára abban, hogy
megállapítsák, sikerül-e elérni az elérendő célokat. A stratégia ugyanakkor nem a célokról szól,
hanem a kiválasztott útról: arról, hogy hogyan lehet elérni a kívánt eredményt. *…+ Az akciókat és
tevékenységeket azért hajtják végre, mert azt gondolják, hogy az alkalmazásukkal a szervezet a
korábbinál több értéket teremthet a különféle – és a szervezet szempontjából eltérő jelentőséggel
bíró – érintettek számára. *…+ Hogy eldöntsük, mit mérjünk, nem abból a kérdésből kell kiindulnunk,
hogy „Mi a szervezet stratégiája?”, hanem abból, hogy „Kik a szervezet érintettjei, és nekik milyen
igényeik és szükségleteik vannak?” (Neely at al., 2004) A teljesítményprizma tehát egy
érintettközpontú eszköz, formálisan is túlmutatva a BSC-ben megjelenő érintetteken (tulajdonosok,
vevők, illetve a tanulás és fejlődés nézőpont részeként megjelenő alkalmazottak): az alapvetése az,
hogy már a stratégiai célokat is az érintettek elemzése során kell megállapítani. (Lásd:
http://www.youtube.com/watch?v=GA3-ac9ksZg)

A teljesítményprizma tartalma
Ezek alapján a teljesítményprizma öt dimenziót tartalmaz, ebből kettő kötődik az érintettekhez: az
érintettek elégedettsége és hozzájárulása. Az alapkérdések e két dimenzióban az alábbiak:


Az érintettek elégedettsége: kik a legfontosabb érintettjeink, és ők milyen igényeket és
szükségleteket támasztanak?



Az érintettek hozzájárulása: milyen igényeket és szükségleteket támasztunk mi – a másik
irányból nézve – az érintettjeinkkel szemben?

Ennek elemzéséből vezethető le az, hogy milyen stratégiákat kell az egyes érintettek igényeinek a
kielégítéséhez és a hozzájárulásuk megszerzéséhez követni:


Stratégiák: milyen stratégiákat kell kialakítanunk ahhoz, hogy kielégítsük az érintettjeinknek
az igényeit és szükségleteit csakúgy, mint saját elvárásainkat?

A stratégiák végrehajtása megfelelő működési folyamatokat igényel:


Folyamatok: milyen folyamatokat kell működtetnünk ahhoz, hogy megvalósíthassunk
stratégiánkat?

A szerzők alapvető üzleti folyamatként tekintenek a „termékek és szolgáltatások kifejlesztése”, a
„kereslet teremtése”, a „kereslet kielégítése és a „tervezés és vállalatirányítás” folyamatokra. Az
egyes érintettek kapcsán természetesen szükség van arra, hogy ezeket az értékteremtő
főfolyamatokat részleteiben, alábontottan is vizsgáljuk, de a legfelsőbb szintű gondolkodást segíti az,
hogy az értékteremtés fő irányait szisztematikusan elemezzük (pl. új vevőket akarunk megszerezni,
vagy a meglévő vevőinket akarjuk jobban kiszolgálni – melyik folyamat segíti a stratégia
megvalósítását). A működési folyamatok hatékony megvalósításához szervezeti képességekre van
szükség:


Képességek: milyen képességekre van szükségünk ahhoz, hogy a folyamatainkat működtetni
tudjuk?

Ezek a képességek generálisan az emberekben (HR-funkció), a technológiákban, a szervezeti
eljárásokban és az infrastruktúrában lehetnek. A részletes elemzések során ez a négyes tagolás
megint csak magas szintű iránymutatásként értelmezendő, ezeken a területeken kell a működést
támogató szervezeti képességeket azonosítani.

Érintettek elégedettsége
Stratégiák
Folyamatok
Képességek
Érintettek hozzájárulása

A teljesítményprizma felépítése

Az elemzést, amely az érintettek igényeit és a szervezet működéséhez való hozzájárulásukat feltárja,
érintettcsoportonként célszerű elvégezni. A szerzők által nevesített általános érintettcsoportok az
alábbiak (de a gyakorlati használat során természetesen az adott szervezet elkülöníthető
érintettcsoportjait kell elemezni):






befektetők (tulajdonosok, hitelezők),
vevők és közvetítők,
alkalmazottak és a szakszervezetek,
szállítók és stratégiai partnerek,
szabályozó hatóságok, érdekképviseletek és a helyi közösségek.

Az elemzések során érdemes lehet az egyes érintettcsoportokat a fentieknél is részletesebben
meghatározni, és amennyiben markáns eltérések vannak, akkor külön-külön elemezni (pl. a kisvevők
és a nagyvevők igényei és hozzájárulása eltérhetnek).
A további ábrákon a szerzők által definiált, az egyes fő érintettcsoportokra vonatkozó, generálisan
megvizsgálandó tényezőket foglaljuk össze.
Befektetői elégedettség
Hozam, jövedelem, adatok, szavahihetőség

Felvásárlások és
összeolvadások

Szerves
növekedés

Termékek /
szolgáltatások
fejlesztése
Új t/sz-ok
előállítási
folyamata

Költségcsökkentés

Kereslet
generálása

Piaci fókuszálás
és pozícionálás
Márka- és
termékmen.

Befektetői hozzájárulás
Tőke, hitel, kockázatvállalás, támogatás

Eszközkivonás

Tervezés és
vállalatirányítás

Kereslet
kielégítése
Telj.men.
az üzleti
egységekben

Beruházás
alapvető
képességekbe

Befektetői
kommunikáció
Pénzügyi men.
és kontroll

Optimális
tőkeköltség

Tőkebefektetés

Befektetői
kapcsolatok kezelése

Vezetői
képességek
Kockázatkezelés

A befektetők kapcsolódása a szervezethez (forrás: Neely et al., 2004:233)

Összeolv.
utáni
integráció

Vevői elégedettség
Gyorsaság, minőség, alacsony ár, egyszerűség

Termékek/szolgáltatások
bővítése/megújítása

Termékek /
szolgáltatások
fejlesztése

Nyereséget hozó új
vevők megszerzése

Értékesítési
szövetségek
kialakítása

Termékportfólió

K+F

Nyereséges vevők
megtartása

Kereslet
generálása

Márkamenedzsment

Szövetségek
kezelése

Árképzés

Vevői hozzájárulás
Nyereség, növekedés, vélemény, bizalom

Tervezés és
vállalatirányítás

Kereslet
kielégítése

Értékesítési
csatornák

Értékesítési
csapat

Növekedés a
célszegmensekben

Rendelésteljesítés
Technikai
segítségnyújtás

CRM

Értékesítés
utáni szolgáltatások

Minőségmenedzsment

A vevők kapcsolódása a szervezethez (forrás: Neely et al., 2004:270)

Munkavállalói elégedettség

Munkavállalói hozzájárulás

Értelmes időtöltés, gondoskodás,
készségfejlesztés, fizetés

Dolgos kezek, hűséges szívek, önálló
gondolkodás, vélemények

A munkaerő
rugalmasságának
növelése

A legjobb emberek
megnyerése és
felvétele

A kulcsfontosságú
emberek megtartása

A kívánatos szervezeti
kultúra megerősítése

Emberierőforrásmenedzsment

Képzés és
készségfejlesztés

Kiegyensúlyozott
munkaerőösszetétel

Felvételi
eljárás
normái

Versenyképes
javadalmazás

Panaszkezelés,
korrekt bánásmód

Vállalati értékek,
szervezeti
kultúra

Belső
tanácsadás,
mentorálás

Elismerés
mechanizmusai

Üzleti etika

Értékelés,
előléptetés

Egészségvédelem,
biztonság

Az alkalmazottak kapcsolódása a szervezethez (forrás: Neely et al., 2004:324)

Fizikai
környezet

Szállítói hozzájárulás
Gyorsaság, minőség, alacsony ár, egyszerűség

Szállítói / partneri elégedettség
Nyereség, növekedés, vélemény, bizalom
A szállítók
teljesítményének
fejlesztése

Szállítóminősítés,
-értékelés

Stratégiai szövetségek,
közös vállalatok
létrehozása

A beszerzési költségek
optimalizálása

Termékmin. /
szolg.nyújtás
ellenőrzése

Szolg.szint
megállapodások
kötése

Stratégiai partnerek hozzájárulása
Készségek, technológiák, ért. hálózat, disztr. csat.

Beszerzés
teljes költségének
Term.tervezési
követése
adatok megosztása

Beszerzés
elektronikus
piactéren

Beszerzők
tárgyalási
készségei

Megállapodás
az együttműködés
szabályairól

Adatcsere,
együttműk.
terv. rsz.

Saját
számlás
rendszerek

Beszállítói
készletmen.

Szállítói
számlák
kezelése

Közös célkitűzések
teljesítése

Nem alapvető
tevékenységek
kiszervezése

Irányítás,
szervezet,
folyamatok
integrációja

Elért
eredmények
mérése
Érdekütközések
feloldásának
mechanizmusai
Összeolv.
utáni
integráció

A szállítók és stratégiai partnerek kapcsolódása a szervezethez (forrás: Neely et al., 2004:361)

Szabályozó hatóságok elégedettsége
Jogszerűség, korrektség, biztonság, becsületesség

Szabályozó hatóságok hozzájárulása
Szabályok, indokok, egyértelműség, tanácsok

Közösségek elégedettsége
Munkahelyek, hűség, tisztesség, jólét

Közösségek hozzájárulása
Imázs, szakértelem, beszállítói háttér, támogatás

Megfelelés az
előírásoknak

Vállalati
politikák
kialakítása,
megvalósítása

Előírások
betartását
célzó programok

Vezetők
oktatása
Alkalmazottak
képzése,
bevonása

Felelős
működés

Jövőbeli
szabályozásra
való felkészülés

Előírásoknak
való megfel.
auditálása

Szabályozói
kapcsolatok

Kapcsolatépítés a
helyi közösségekkel

Technológiai,
infrastruktúrális
beruházások

Hatósági
kapcsolatok
etikai kódexe

Jövőkép a hellyel,
régióval kapcsolatban

Helyi infrastrukturális szükségletek tervezése

Helyi
erőforrásszükségletek
tervezése

Szakértelem
Beszállítók
megszerzése,
megszerzése,
fejlesztése
fejlesztése
Közösségi
vezetőkkel
Önkormányzati
kapcsolatok
ápolt
kapcsolatok

Szponzori
tevékenység,
adományozás

Konzultáció az
érdekvédő
szervezetekkel

A szabályozói és közösségi kapcsolatok a teljesítményprizmában (forrás: Neely et al., 2004:399)

A teljesítményprizma alkalmazásával kapcsolatos fő nehézség az, hogy az egyes érintettcsoportok
esetében elvégzett elemzések eredményeit össze kell hangolni, és így az eltérő, akár egymásnak
ellent is mondó igényekből levezetett stratégiák, azt szolgáló folyamatok és képességek kapcsán
jelentkező ellentmondásokat kezelni kell.
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További információk

Kapcsolódó wiki
szócikkek
Szerzők

Wiki tartalom
Teljesítmény tulajdonosiérték-szemléletben [id=3]
Tulajdonosi érték [id=307]
A szócikk a tulajdonosi érték gyakran félreértett és félremagyarázott
mutatószámát mutatja be és értelmezi
Tirnitz Tamás (2010): Kiegészítő értékorientált beszámolás a Budapesti
Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében, PhD disszertáció, Budapesti
Corvinus Egyetem
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA, Budapest
Anthony, Robert – Govindarajan, Vijay (2009): Menedzsmentkontrollrendszerek, PANEM, Budapest
EVA, Gazdasági hozzáadott érték [id=303], MVA, Piaci hozzáadott érték
[id=304], DCF [id=301]
Tirnitz Tamás

A tulajdonosi érték (shareholder value, SHV) az értékorientált vállalatirányítás egyik mutatószáma. Ez
utóbbi vezetői megközelítés arra törekszik, hogy a szervezet minden szintje és minden tevékenysége
az értékteremtésre fókuszáljon, és ez a törekvés jelenjen meg a vezetők teljesítményének mérésében
és értékelésében is. Az értékteremtést különböző érintettek nézőpontjából értelmezhetjük és
mérhetjük: a dolgozók béren kívüli, önkéntes juttatásai, a vevőknek adott árengedmény, a helyi
közösség számára nyújtott támogatás mind-mind az értékteremtést fejezi ki.
Az érintettek közé tartoznak a tulajdonosok is, az ő számukra történő értékteremtést méri a
tulajdonosi érték mutatószáma. A tulajdonosok viselik a szervezet működésének végső kockázatát, s
ezzel a kockázattal szemben nem is tudják biztosítani magukat: övék a szervezet, de működésének
minden kockázata is. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a teljes értékteremtésből a más
érintetteknek oda nem adott rész, vagyis az értékteremtés szervezeten belül maradó része a
tulajdonosé. Ezt hivatottak mérni a tulajdonosi érték különböző mutatószámai
(animalt_abrak_tt_vegl_shv_modszerek):
Tulajdonosi
érték
meghatározása
Cash-flow
adatok
alapján

FCF-módszer

Eredményadatok
alapján

Diszkontált

Cash value added

cash flow

(és CFRoI)

BCF-módszer

APV-módszer

Market value
added és EVA

FTE-módszer

Strukturált áttekintés a tulajdonosi értéket kifejező mutatószámokról
A tulajdonosi érték meghatározásának különböző módszerei eltérő feltételezésekből kiindulva és
különböző számítási módszertanokat alkalmazva jutnak el a keresett mutatóértékhez. A
módszertanok előnyei és hátrányai alapján egyiküket sem tekinthetjük „járható királyi útnak“,
közülük a vállalatvezetésnek és a tulajdonosok domináns koalíciójának kell választania az
alkalmazandót. A módszertanok némelyike (pl. a diszkontált cash flow módszerei) hosszabb távot
alapul véve számszerűsítik a tulajdonosi értéket, míg a CFRoI és a gazdasági hozzáadott érték (EVA)
egyetlen évre vonatkozóan is kiszámítható.
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Az ügyfélérték-számítás módszertana arra irányul, hogy az egyes vevők vagy
vevőcsoportok, illetve a velük való tartós üzleti kapcsolat értékét
meghatározza a vállalat számára, és olyan lehetőségeket tárjon fel, amelyek az
adott vevő vagy vevőcsoport nyereségességét javítani tudják.
IGC (2004): Controlling értelmező szótár, IFUA Horváth & Partners, Budapest.
Velenczei Róbert (2004): Az ügyfélérték-számítás módszertani kérdései.
Controlling Portál, IFUA.
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Vevőérték, ügyfélérték
Mindenekelőtt érdemes megkülönböztetni egymástól a vevőérték, illetve vevői érték eltérő
jelentéseit. (A szócikkben a vevő és az ügyfél fogalmát szinonimaként használjuk.) Egyfelől a fogalom
jelentheti azt, hogy a vállalat milyen értéket teremt a vevői számára (customer value model,
customer value proposition), azaz azt, hogy mekkora értékű egy tranzakció kapcsán a vevői többlet (a
tranzakció értéke a vevő számára mínusz a megszerzés teljes költsége – a teljes költség minden
költséget, például az információkeresést, beszerzést vagy az utólagos garanciális költségeket is
tartalmazza). Másfelől a fogalom azt is leírja, hogy a vevő milyen értéket képvisel a vállalat számára,
azaz milyen hasznokra tett szert, illetve számíthat a jövőben a vállalat annak köszönhetően, hogy az
adott vevőkapcsolattal rendelkezik. A vevőérték-számítás (ügyfélérték-számítás) keretében
alkalmazott módszertanok az utóbbi érték meghatározására irányulnak. Az elvégzett számítások
középpontjában az egyes ügyfelek vagy az ügyfélcsoportok állnak. Az ügyfélszintű számítások
elvégzésének feltétele az, hogy az egyedi ügyfelek azonosíthatóak legyenek.

Az ügyfélérték meghatározásának módszerei
Az ügyfélérték meghatározásának alapvető módszerei kapcsán két szempontot lehet elkülöníteni
(Velenczei, 2004 alapján):




Adatforrások szerint: az ügyfélérték meghatározása alapulhat pénzügyi vagy nem pénzügyi
adatokon (pl. a számviteli kimutatások felhasználásával vagy pedig a vevőértéket
meghatározó tényezők szakértői becslésén).
Időtáv szerint: az értékelés alapját képezheti valamilyen hosszabb-rövidebb, de
mindenképpen rögzített időtáv (pl. egy év, három év), illetve az értékelési időtáv alapulhat a
vizsgált vevő teljes „életciklusán” (azaz az üzleti kapcsolat kezdetétől a kapcsolat
megszakadásáig eltelő időn).

Főként az utóbbi esetben fordul elő, hogy a kialakított ügyfélérték-számítási modell a vevők várható
jövőbeli magatartásával kapcsolatban is tartalmaz feltételezéseket, ezáltal a vállalat jelenbeli

ügyfeleinek teljes értékét meghatározva. A gyakorlatban az időtáv szerinti megkülönböztetés egyben
a múltbeli adatokra építő, illetve az előrejelző, jövőorientált modellek elkülönítését is jelenti. Az
ügyfélérték-számítási modellek középpontjában egyre inkább a teljes életciklusra értelmezett
pénzügyi érték (customer lifetime value) meghatározása áll, szemben a korábban alkalmazott
időszaki fedezettel vagy vevői profitabilitással (customer profitability). Az egyes ügyfelek teljes
értékének összege adja a vállalat vevői tőkéjét (customer equity).
Rögzített időtáv
Pénzügyi mutatók
Nem pénzügyi mutatók

Vevői életciklus
Teljes vevői életciklus értéke
Vevőfedezet
(customer lifetime value, CLV)
Scoring modellek
Vevőportfóliók

Az ügyfélérték-számítás alapmodelljei

A vevőfedezet a vizsgált periódus (pl. üzleti év) során az adott vevőn elért árbevétel és a vevői
kiszolgálásának a költségei közötti fedezetet jelenti. A vevő kiszolgálásának a költségei között a
megvásárolt termékek, szolgáltatások önköltsége mellett a vevőhöz kötődő értékesítési és
marketingköltségeket is figyelembe kell venni. Ez történhet a csak változó költségeket figyelembe
vevő részköltség-számítással vagy a „vevőfix” költségekkel is kalkuláló teljesköltség-számítással. A
pontosabb költségfelosztáshoz tevékenységalapú vagy folyamatköltség-számítás is alkalmazható
(amely pl. pontosabban figyelembe tudja venni az eltérő rendelési tételnagyság költségekre tett
hatását).
A scoring modellek egy előzetesen felállított szempontrendszer szerint értékelik a vevőket (pl.
nagyság, növekedési potenciál, profitabilitás), majd az e szempontokban adott pontszámokból
súlyozott átlagot vagy összpontszámot alakítanak ki. A vevőportfóliók olyan döntéstámogató
mátrixok, amelyek két szempont figyelembe vétele mellett (pl. a vevő vonzereje, a vállalatunk
szállítói pozíciójának az ereje) adnak javaslatot az adott vevővel kapcsolatban követendő stratégiára.
A teljes vevői életciklus értékét (CLV) kifejező modellek (IGC, 2004) a vállalat ügyfeleihez kapcsolható
jövőbeli pénzáramlások jelenértékét határozzák meg, a nettó jelenérték-számítás módszertanához
nagyon hasonló módon.
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Pénzáramlások

1. év

Diszkontálás (adóhatás figyelembe vételével)

CLV

A teljes vevői életciklus értékének meghatározása (IGC, 2004 alapján)

A CLV-modellekben az előrejelzési időszak hossza az ügyfélmegtartás várható ideje (azaz a vevői
életciklus hossza). A vevőkhöz kötődő árbevételt, illetve költségeket a számítások elvégzése során
pénzáramlássá kell alakítani (pl. a késedelmes fizetéseket figyelembe kell venni). A jövőbeli
pénzáramlások jelenértékének a meghatározásához a vállalatra jellemző diszkontlábat célszerű
alkalmazni (azaz a befektetési döntések kapcsán végzett megtérülési számításokban alkalmazott
tőkeköltséget). A jelenben merül fel (a beruházás analógiájára) a vevők megszerzésének vagy
megtartásának költsége, amelyet a diszkontált és összegzett értékekből levonva megkapjuk a CLV-t.
Az ügyfélkapcsolatok során felmerülő kockázatokat nem a diszkontláb módosításával kell kifejezni,
hanem a kockázat által befolyásolt modellalkotó tényezőbe kell beépíteni (pl. azt a kockázatot, hogy
bizonyos eséllyel hamarabb elveszítjük a vevőt, az előrejelzési időszak lerövidítésével képzett újabb
szcenárióval lehet kezelni).

