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A.1. INTEREST (INTEgrated REporting for

SME Transparency - Integrált jelentés a KKV-

k átláthatóságáért) projekt

Az Integrált jelentés a kkv-k átláthatóságáért

(INTEREST) című projektet az Európai Unió

Erasmus+ programja finanszírozza. Célja, hogy

keretet, útmutatót és gyakorlati képzést nyújtson a

kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára az

integrált jelentés bevezetéséhez és használatához.

A versenyképességhez és a sikerhez

elengedhetetlen, hogy a kkv-k együttműködjenek az

érdekeltekkel, köztük a multinacionális vállalatokkal,

az ügyfelekkel és a vásárlókkal, a beszállítókkal, a

bankokkal, valamint más hitelezőkkel, különböző

szervezetekkel és az állampolgárokkal. Emellett

különböző forrásokból finanszírozási forrásokat kell

biztosítaniuk és kommunikálniuk kell az érdekelt

felekkel. E kihívásoknak való megfelelés érdekében a

kkv-k számára alapvető fontosságú, hogy üzleti

tevékenységeiket – mind a belső, mind a külső

érdekeltek tekintetében – átlássák. Szükséges

továbbá, hogy az érdekeltekben bizalmat

alakítsanak ki az üzleti tevékenységük iránt és hogy

ezt a kezdeti bizalmat elmélyítsék. Ezért fontos,

hogy a kkv-k az értékteremtési folyamatukról egy

világos és lényegre törő összegzést dolgozzanak ki

és prezentálják azt az érdekelt felek felé.
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Itt merül fel a holisztikus vállalati jelentési

megközelítés, az úgynevezett integrált jelentés, ami

abban segíthet, hogy a kkv-k megértsék és

megjelenítsék teljes értékteremtési folyamatukat, és

maguk számára megnyerjék a befektetők és az

érdekelt felek bizalmát.

A Nemzetközi Integrált jelentési Tanács (IIRC) szerint

az integrált jelentés valójában a vállalatok tömör

kommunikációja azzal kapcsolatban, hogy e

vállalatok stratégiája, irányítása, teljesítménye és

kilátásai e vállalkozások külső környezetével

összefüggésben hogyan vezetnek az érték rövid,

közép- és hosszú távú megteremtéséhez,

megőrzéséhez, illetve csökkenéséhez. E koncepció

középpontjában az az elképzelés áll, hogy a

vállalatoknak ki kell terjeszteniük a jelentéseik

tartalmát oly módon, hogy az magában foglalja

mindazokat az erőforrásokat, amelyeket üzleti

modelljükbe bevonnak, és amelyeket tevékenységük

és termékeik révén kiterjesztenek, elfogyasztanak,

módosítanak és befolyásolnak, így alakítva vállalat

működését. Ezek az erőforrások, illetve ez a tőke a

pénzügyi, a fizikai/gyártott, a szellemi, a humán, a

társadalmi, a kapcsolati és a természeti tőkét foglalja

magában. Az integrált jelentés egy olyan jelentési

eszköz, amelyet a vállalatok arra használhatnak,

hogy értékteremtési folyamataikat kommunikálják a

finanszírozók és más kulcsfontosságú érdekeltek

felé.

Egy ilyen holisztikus értékteremtési folyamat

létrehozása érdekében azonban fontos, hogy az

integrált gondolkodás, mint menedzsment eszköz

képezze az integrált jelentés alapját. Az integrált

gondolkodás azt jelenti, hogy a vállalatok aktívan

figyelembe veszik a különböző működési és

funkcionális egységeik, valamint az általuk használt

vagy befolyásolt tőkék közötti kapcsolatokat.

Az Európai Unióban 2018 óta a nem-pénzügyi

beszámolási irányelv (NFRD) szerint előírás, hogy az

500 főnél több alkalmazottat foglalkoztató

szervezetek éves nyilvános beszámolási

kötelezettségük részeként nem pénzügyi

nyilatkozatot is kötelesek készíteni. Az irányelv

jelenleg nem vonatkozik közvetlenül a kkv-kra. Az

Európai Zöld Megállapodás keretében azonban

jelenleg is folyik azon javaslatok megfogalmazása,

amelyek az NFRD rendelkezéseinek megerősítésére

és hatókörének kiterjesztésére vonatkoznak.

Továbbá európai szinten is folynak megbeszélések a

nem-pénzügyi közzététel és a kkv-k kapcsolatáról.

Attól függetlenül azonban, hogy a jelenlegi irányelv

közvetlenül nem érinti a kkv-kat, a kkv-k

szembesülhetnek ezen témával azon nagyvállalatok

részéről, amelyekkel e kkv-k üzleti kapcsolatban

állnak. Emellett, a jövőbeni szabályozások egyre

erőteljesebben valószínűsítik a kkv-k részéről is a

nem-pénzügyi beszámoló valamilyen szintjét,

formáját.

https://integratedreporting.org/


2021 áprilisában az Európai Bizottság közzétette az

ún. CSR Irányelvre (Vállalati Fenntarthatósági

Jelentéstől szóló Irányelv) vonatkozó javaslatát. A

javaslat új jelentési követelményeket vezet be,

amelyek célja, hogy a vállalatok átláthatóvá tegyék

az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukat

és ezzel kapcsolatosan elszámoltathatóak legyenek.

Az integrált jelentést elsősorban a nagyvállalatokra

tervezték. E projekt célja, hogy e koncepciót a kkv-

kra is adaptálja. A projektnek nevezetesen három fő

célkitűzése van:
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Az INTEREST projektet egy konzorcium valósítja

meg, amelynek hat egyetemi és három nem

egyetemi partner a tagja:

Egyetemi partnerek:

• Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

(Magyarország) - koordinátor

• Leeds Beckett University, Leeds (Egyesült

Királyság)

• Hochschule Rhein-Waal, Kleve (Németország)

• University of Udine, Udine (Olaszország)

• Wroclaw University of Economics and Business,

Wroclaw (Lengyelország)

• Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

(Románia)

Nem egyetemi partnerek:

• MAC-Team aisbl, Brüsszel (Belgium)

• Munkaadók és Gyáriparosok Országos

Szövetsége, Budapest (Magyarország)

• EFAA - European Federation of Accountants and

Auditors for SMEs (Európai Könyvelők és

Könyvvizsgálók Szövetsége a KKV-k számára),

Brüsszel (Belgium)

A.2. Az útmutató célja és felépítése

Ez az Útmutató az INTEREST projekt második

célkitűzésének eredményeképpen készült el. A

dokumentum elsősorban a kkv-k felsővezetése

számára készült azzal a céllal, hogy információt

nyújtson az integrált jelentésről és arról, hogy

hogyan tudják ezt a vállalatuknál megvalósítani. Az

Útmutató közvetlenül ezt a célcsoportot szólítja

meg.

Elképzeléseink szerint Ön kkv-vezetőként a jelen

útmutatót a két lépcsőben történő integrált jelentés

megvalósításához tudja felhasználni. Amennyiben

rálépnek az integrált jelentéshez vezető útra, akkor

érdemes először belső célokra felhasználni.

1

• Olyan integrált jelentési keretrendszer kidolgozása, amely a kkv-kra 

szabott, és amelyhez ezek a vállalkozások így könnyen hozzáférhetnek.

2

• Egy olyan útmutató összeállítása, amely gyakorlati információkat ad a 

kkv-knak arra vonatkozóan, hogy saját maguk esetében hogyan 

valósítsák meg az integrált jelentést és az integrált gondolkodást.

3

• Az útmutató alapján képzési programok kidolgozása a projekt két fő 

célcsoportja, a) a kkv-k felsővezetői és b) a egyetemi diákok (kkv-k 

leendő vezetői, könyvelők, mentorok stb.) számára.



A bevezetés első szakasza arra való, hogy a

vállalaton belül tisztább képet kaphassanak a

tevékenységeket, a döntéshozatali folyamatokat, az

értékteremtési folyamatokat, az erőforrások

felhasználását, valamint a legfontosabb érdekelt

feleket illetően.

Ezt követően az integrált jelentés második

szakaszába léphet a vállalat, ami a fenntarthatósági,

integrált jelentés információinak kommunikálását

jelenti a külső érdekeltek felé.

Ez az Útmutató az „Integrált jelentés a kkv-k

számára: cselekvési keret” című kiadványunkra épül,

amely dokumentum projektünk első célkitűzésének

eredményeképpen jött létre. Ez a kiadvány az IIRC

keretrendszerét igyekezett a kkv-k kontextusához

igazítani, ezért szorosan követi az IIRC keretrendszer

struktúráját. A fenti kiadvány először részletesen

bemutatja az integrált jelentés alapfogalmait, majd

felvázolja, hogy az IIRC keretrendszer vezérelvei és

tartalmi elemei hogyan alkalmazhatók a kkv-k

kontextusában. Ebben az Útmutatóban

megmutatjuk, hogy hogyan használhatók ezek a

fogalmak, alapelvek és elemek az Ön vállalata

esetében az integrált jelentés bevezetéséhez.

Különös figyelmet fordítunk azon legfontosabb

fogalmakra, elvekre és elemekre, amelyek segítenek

az integrált gondolkodás megerősítésében és az

integrált jelentés bevezetésében.
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Kockázatok és 
lehetőségek

Az elkészítés 
alapja

Teljesítmény

Outlook

Irányítás

Szervezeti áttekintés 
és környezet

Üzleti modell 

Következetesség és 

összehasonlíthatóság

Stratégia és erőforrás-
elosztás

1. ábra: Az útmutatóban 

szereplő vezérelvek és tartalmi 

elemek



A „B” fejezet bemutatja az integrált jelentést. A

pénzügyi és nem-pénzügyi beszámolóknak számos

szabványa és fogalma van. A fejezet tömören

megmagyarázza az IIRC szerinti integrált jelentés

kulcsfogalmait. Ezt követően felvázoljuk az integrált

jelentés jelentőségét a kkv-k számára, és kiemeljük

annak legfontosabb költségvonzatait és előnyeit. A

fejezet meghatározza azokat a kulcsfontosságú

lépéseket is, amelyeket az integrált jelentésnek a

vállalatnál való megvalósításakor figyelembe kell

venni. A következő fejezetek mindegyike az integrált

jelentés egy-egy aspektusára fókuszál, amelyeket

kell figyelembe venni az integrált jelentés elkészítése

során.

A „C-E” fejezet az integrált jelentéshez kapcsolódó

kommunikáció különböző aspektusait vizsgálja. A

„C” fejezet középpontjában az áll, hogy a vállalat

kivel kommunikál: ez a fejezet a legfontosabb

érdekeltekre (stakeholder) összpontosít. Az érdekelt

fogalma jól ismert, hiszen nem csak az integrált

jelentés kereteire korlátozódik. Nem lehetséges

listaszerű gyűjtést adni a legfontosabb érdekeltekről,

mivel az aktuális érdekeltek a vállalkozás jellegétől

függnek. A fejezet célja, hogy rávilágítson az

érdekeltekkel való kapcsolatok különböző típusaira,

illetve az érdekelt felek információs igényeire és

elvárásaira.

INTEREST - INTEGRÁLT JELENTÉS a KKV-k átláthatóságáért https://www.interest-project.eu

A. AZ INTEREST PROJEKT ÉS AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

A fejezet segít felépíteni a vállalat érdekeltjeinek

profilját és megmutatja, hogy a vállalkozás hogyan

tudja hatékonyan kezelni és fenntartani kapcsolatait

a legfontosabb érdekeltekkel. A „D” fejezetben a

hangsúly a „kivel kommunikáljakról" a „mit

kommunikáljakra" helyeződik át. Amikor átfogó
képet alkot a vállalatról – akár belső, akár külső

célokra tekintettel történik is ez –, fontos, hogy

meghatározza, mely információk relevánsak és

lényegesek, azaz mi az, ami érdemben

befolyásolhatja a vállalat értékteremtő képességét

rövid, közép- és hosszú távon. Ez a fejezet ismerteti,

hogy a lényegesség megítélése és az információk

elemzése hogyan segíthet a lehetőségek és a

kockázatok azonosításában és a döntéshozatal

irányításában. Az „E” fejezet az információforrásokat

vizsgálja. Különösen azokra az adatforrásokra

összpontosít, amelyekkel a vállalat már rendelkezik a

vállalaton belül, és amelyeket az integrált

jelentéshez felhasználhat és strukturálhat. E fejezet

azt is bemutatja, hogy hogyan egészíthetők ki ezek

az adatforrások külső adatforrásokból származó

információkkal. Ugyanitt szó esik továbbá az

integrált jelentés informatikai (IT) követelményeiről

is.

Az „F-H” fejezet mindegyike a vállalat egy-egy olyan

aspektusával foglalkozik, amely alapvető fontosságú

az integrált jelentés szempontjából. Az „F” fejezet

középpontjában az áll, hogy Ön hogyan adhat

hasznos áttekintést szervezetéről és arról a

környezetről, amelyben működik. Ezúttal sem

lehetséges teljes listát adni azon témákról,

amelyeket felhasználhat a vállalat belső és külső

körülményeinek bemutatására. A lista függ a vállalat

történetétől és jellegétől, a kínált termékektől és a

szolgáltatásoktól, valamint a piacoktól, amelyeken a

vállalkozás tevékenykedik. A fejezet azonban fontos

támpontokat is ad arra vonatkozólag, hogy hogyan

ábrázolja szervezetének jogi és működési

struktúráját, küldetését, kultúráját és történetét,

valamint fő tevékenységeit. Ez a rész segít továbbá

azonosítani a külső tendenciákat és tényezőket,

amelyek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Ön és az

érdekelt felek jobban megértsék azokat a piacokat,

amelyeken versenyeznek, valamint az adott

vállalkozás lehetőségeit és kockázatait. Az irányítás

áll a „G” fejezet középpontjában, amely alatt azokat

a szabályokat és folyamatokat értjük, amelyeket a

vállalat vezetésére és ellenőrzésére használnak. Ez a

fejezet két olyan lépést határoz meg, amely a

vállalatirányítás elemzése és kommunikálása során

releváns lehet.



Az első lépés a vezetés, a tulajdonlás és a

döntéshozatal kulcsfontosságú irányítási

struktúráinak azonosítására összpontosít. A második

lépés segít felmérni, hogy ezek az irányítási

struktúrák milyen módon hatnak az Ön

vállalkozására és az érdekeltekkel való kapcsolataira.

A „H” fejezetben rátérünk az értékteremtés és az

üzleti modell vizsgálatára. Az értékteremtéshez a

vállalatnak világos stratégiával kell rendelkeznie és

az erőforrásokat e stratégia megvalósításához kell

allokálnia. Nagyon fontos továbbá, hogy a

vállalkozás tisztában legyen az értékteremtés időbeli

kockázatával és lehetőségeivel. A „H” fejezet azzal

kezdődik, hogy hogyan fogalmazható meg és

mutatható be a vállalati stratégia az integrált

jelentésben. Emellett támpontokat ad a kockázatok

és a lehetőségek azonosításához is. A vállalatok

stratégiájához szorosan kapcsolódik az üzleti

modell, amely tulajdonképpen egy rendszer,

amelyen keresztül a vállalat a tevékenységei révén

az inputokat outputokká alakítja annak érdekében,

hogy megvalósíthassa stratégiáját, értéket

teremtsen és elérje eredményeit. Az üzleti modell

megalkotásához és strukturálásához Osterwalder és

Pigneur Business Model Canvas-re támaszkodunk.
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E részben megmutatjuk azt, hogy a BMC-t hogyan

használhatja kommunikációra, bemutatva az

értékeket, azok teremtését, valamint azok átadását

az ügyfelek és az érdekelt felek számára.

Rávilágítunk arra is, az integrált jelentésben mindezt

hogyan lehet hasznosan összekapcsolni az

erőforrások tőkejavakként való ábrázolásával.

Az „I” és a „J” fejezet ezekre a tőkejavakra és a

közöttük fennálló kapcsolatokra összpontosít. Az „I”

fejezet a tőkejavak értelmezéséről, azonosításáról és

méréséről szól, példákkal és kulcsfontosságú

teljesítménymutatókkal alátámasztva. A „J” fejezet

kiemeli annak fontosságát, hogy az egyes

tőkejavakat ne külön-külön kezeljük, hanem

ismerjük fel a közöttük fennálló összefüggéseket. Ez

a rész abban segítheti Önt, hogy azonosíthassa a

pozitív hatásokat a vállalatára nézve, és hogy

tisztában lehessen azzal, hogy az egyik tőke

használata vagy növelése milyen szükségszerű

kölcsönhatásokat eredményez a többi tőkére nézve.

Az útmutató utolsó, „K” fejezete támpontokat és

bevált gyakorlatokat ad arra vonatkozóan, hogy

hogyan vizualizálhatja vállalata értékteremtési

történetét, folyamatát. Az integrált jelentés nemcsak

arról szól, hogy milyen információkat kell közölni

kivel, hanem arról is, hogy hogyan szükséges ezeket

az információkat közölni annak érdekében, hogy

világos és tömör képet adjon vállalatáról.



B.1. Az integrált jelentés kulcsfogalmai

B.1.1. Általános áttekintés

Az integrált jelentés bevezetése felé vezető úton az

első fontos lépés, hogy megismerkedjünk az IIRC

által kidolgozott integrált jelentés kulcsfogalmaival,

és azzal, hogy hogyan kapcsolódnak ezek

egymáshoz. A pénzügyi és nem-pénzügyi

információk jelentésében különböző szabványok és

keretrendszerek segítik a szervezeteket. Az IIRC

szerint öt kulcsfogalom jellemzi az integrált

beszámolás koncepcióját, s ezek különböztetik meg

ezt a fogalmi keretet a többi szabványtól és

keretrendszertől: értékteremtés, tőkejavak, integrált

gondolkodás, integrált jelentés és kapcsolódási

pontok. Ezeket és a köztük lévő kapcsolatot a 2.

ábra szemlélteti.

2. ábra: Az integrált jelentés kulcsfogalmai
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Az integrált jelentés középpontjában az áll, hogy a

vállalat tevékenységei révén rövid, közép- és hosszú

távon hogyan teremt, őriz vagy erodál értéket. Az

integrált jelentés az értékteremtést abból a

szempontból szemléli, hogy a vállalat tevékenységei

során hogyan növeli, csökkenti vagy alakítja át az

értéket (hogyan teremt az inputokból outputokat).

Az értéket tőkejavakként határozza meg, hatféle

különböző tőkét különböztet meg: pénzügyi,

fizikai/gyártott, humán, természeti, szellemi, illetve

társadalmi és kapcsolati tőkét. Hangsúlyozza

továbbá az e tőkejavak közötti kölcsönhatásokat. Az

integrált jelentés tehát az értékteremtés tág

fogalmát használja, amely túlmutat a vállalat

tőkéjének hagyományos, szűk fogalmán. Magában

foglalja az összes tőkét, amelyet egy vállalat használ,

beleértve a tágabb értelemben vett tőkéket, mint

például a környezetet (természeti tőke). Az „I” és a

„J” fejezet további információt nyújt a hat tőkéről és

a közöttük lévő összefüggésekről.

A vállalat tevékenységeinek, értékteremtésének és a

tőkefajtáknak ez az átfogó szemlélete a vállalat két

szinten megvalósuló integrációját igényli. Az első

szint a szervezet szintje és az integrált gondolkodás

lényeges a szervezeten belül a folyamatok, az

irányítás és a döntéshozatal integrálása.
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Ez a szint azt hivatott biztosítani, hogy az

értékteremtés és a tőkefelhasználás integrált

tevékenység legyen, valamint hogy ne külön-külön

és egymástól függetlenül történjenek ezek a

folyamatok a különböző részlegeken. A második

szint a vállalaton belüli, valamint a vállalat és az

érintettek közötti kommunikáció, azaz az integrált

jelentés elkészítése, mint a folyamat végterméke.

Az integrált gondolkodás a hatékony integrált

jelentés előfeltétele. Mielőtt egy vállalat integrált

módon kommunikálhatna a vállalaton belül és kívül,

fontos, hogy tagjai aktívan mérlegeljék a vállalat

különböző részei közötti kapcsolatokat, és

értékeljék, hogy a vállalat egésze hogyan teremt

értéket, és hogy használja fel a különböző tőkéket. A

kapcsolódási pontok mind az integrált gondolkodás,

mind az integrált jelentés alapját képezi. Az integrált

gondolkodás és az integrált jelentés felé vezető

úton a központi elem a vállalaton belüli folyamatok,

a vezetés, a döntéshozatal és a kommunikáció

összekapcsolása.

Az integrált jelentés lehetővé teszi a vállalat

számára, hogy az érdekelt felekkel szorosabban és

több szinergiával kommunikáljon.

B.1.2. Integrált jelentés

Az integrált jelentés az integrált jelentés készítési

folyamat végterméke: átfogó módon közöl

információkat arról, hogy a vállalat hogyan teremt

értéket és hogyan használja fel tőkéit a

tevékenységei során. Az integrált jelentést a

vállalatok belső és külső kommunikációs célokra

egyaránt használhatják. Az integrált jelentés belső

kommunikációs célokra történő felhasználása

segíthet Önnek és a vállalat tagjainak abban, hogy

jobban megértsék a vállalatot, tevékenységeit,

valamint az Önök előtt álló lehetőségeket és

kihívásokat. Az integrált jelentés használata az

érintettekkel való kommunikációban is segíthet oly

módon, hogy ennek segítségével jobban megértheti

az érdekelt felek igényeit és szükségleteit. Az

integrált jelentés emellett az érintettek számára is

átfogóbb képet adhat a vállalatról.



Érdemes először belső célokra felhasználni az

integrált jelentést, mielőtt az érintettekkel való külső

kommunikáció céljából alkalmaznánk. Azáltal, hogy

arra összpontosít, hogy a vállalat mi módon teremt

értéket, és hogy hogyan használja fel a tőkejavakat

tevékenységei során, az integrált jelentésnek az az

egyik fő célja, hogy felváltsa a részleges,

visszamenőleges és szétaprózott jelentéseket. Az

EU-ban ugyanis a kkv-kra vonatkozó közös

pénzügyi beszámolási szabályok csak korlátozott

mennyiségű információ közzétételét írják elő.

B.1.3. Integrált gondolkodás

A hatékony integrált jelentés integrált gondolkodást

igényel. Ezért – míg az integrált jelentés az integrált

jelentés készítési folyamat végterméke, addig – az

integrált gondolkodás a kiindulópont. Az arra

vonatkozó hatékony belső és külső kommunikációt

jelenti, hogy a vállalat tevékenységei révén hogyan

teremt értéket és hogyan használja fel a tőkejavakat,

integrált folyamatokat, és hogy ez milyen irányítást

és döntéshozatalt igényel. Az integrált gondolkodás

azt jelenti, hogy le kell küzdeni a vállalaton belül a

részlegek és az emberek közötti kommunikációs

akadályokat.
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Ez magában foglalja a különböző szakértelemmel és

különböző nézőpontokkal rendelkező emberek

összefogását. Például a humán tőkére és a szellemi

tőkére vonatkozó egyeztetések és mérések

megkövetelik, de valójában meg is könnyítik a

számviteli szakértők és a humánerőforrás-, valamint

a kutatási és fejlesztési osztályok közötti

kommunikációt.

Az integrált gondolkodás elősegítheti, hogy a

vállalat tagjai jobban megértsék a különböző

működési és részlegfunkciók, valamint a vállalat által

használt és a vállalat befolyása alatt álló tőkejavak

közötti kapcsolatokat. Például az alkalmazottak

képzésén való spórolás rövid távon csökkentheti a

pénzügyi költségeket és növelheti a nyereséget. Ez

az intézkedés azonban csökkentheti az

alkalmazottak termelékenységét, az innovációt, a

munkamorált és az alkalmazottak megtartását is,

aminek hosszabb távon nagyobb negatív pénzügyi

következményei lehetnek.

Az integrált gondolkodás segíthet a vállalatnak

abban is, hogy jobban megértse, hogy a szervezet

egyik részében létrehozott érték hogyan

befolyásolhatja az értékteremtést a vállalat más

részein. Ez pedig segíthet jobb döntések

meghozatalában, mivel jobban megvilágítja a

vállalat előtt álló lehetőségeket és kockázatokat,

valamint a legfontosabb érintettek igényeit.

A kkv-k méretüknél fogva kevésbé szeparálják a

különböző funkciókat és részlegeket, mint a

nagyvállalatok. Ez azt jelenti, hogy a kkv-k

vonatkozásában az integrált gondolkodáshoz

szükséges szervezeti változások és a szervezeti

kultúra terén bekövetkező átalakulások valószínűleg

kisebb kihívást jelentenek és kevesebb időt vesznek

igénybe, mint a nagyvállalatok esetében.

3. ábra: Szervezeti változások

bemutatása az integrált

gondolkodás segítségével



B.1.4. Kapcsolódási pontok

A különböző jellegű információk összekapcsolása

szükséges ahhoz, hogy az integrált gondolkodás

lehetővé és megvalósíthatóvá váljon egy vállalkozás

esetében. Az összekapcsolhatóság több dimenzióra

vonatkozik, beleértve az információforrások, az

információ típusa és az időhorizontok

társíthatóságát. Az integrált jelentés valamennyi

tartalmi elemét össze kell kapcsolni egymással.

Különös hangsúlyt kap a pénzügyi információk és

más információk, valamint a minőségi és

mennyiségi információk közötti kapcsolat. Fontos,

hogy a rövid távú perspektívákra és hatásokra

vonatkozó információkat összekapcsolják a közép-

és hosszú távú nézőponttal. Ez a társítás biztosítja,

hogy az integrált jelentés átfogó betekintést

nyújtson nemcsak a vállalat gazdasági helyzetébe,

hanem a tevékenység társadalmi, környezeti, jogi és

technikai hatásaiba is. Fontos, hogy ne csak

elszigetelt információkról számoljunk be a

kiválasztott kérdések kapcsán, hanem valós

kapcsolatokat hozzunk létre és jelenítsünk meg a

kiválasztott információk között, hogy világos képet

adjunk az üzleti tevékenységek hatásairól. Az alábbi

ábra áttekintést nyújt a lehetséges

információforrásokról az üzleti környezet különböző

elemeinek bemutatása tekintetében.
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4. ábra: Az integrált 
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Forrás: saját illusztráció Barmettler P. (2017) Chancen und Risiken des Integrated Reporting alapján. In W. Funk

& J. Rossmanith (szerk.) Internationale Rechnungslegung und Internationales Controlling. Springer Gabler, 

Wiesbaden, 537. o.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-16104-0_20
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Az információk összekapcsolhatóságának biztosítása

érdekében fontos, hogy elsőként a szükséges

tartalmi elemeket és információforrásokat

azonosítsuk. Ehhez kiindulópontként használhatjuk

a már meglévő pénzügyi-számviteli, termelési és

vezetői információs rendszert, azok alapadatait,

kimutatásait. A vállalkozás jogi formájától függően a

szükséges információk egyik része valószínűleg

különböző, elkülönített jelentésekben (pl. pénzügyi

kimutatások, megfelelőségi jelentések,

fenntarthatósági jelentések, könyvvizsgálói

jelentések, vállalati belső elemzések, stb.) már

rendelkezésünkre áll.

Második lépésként kapcsolatot kell teremteni a

különböző információforrások között, hogy lehetővé

váljon az üzleti tevékenységek, valamint a

vállalkozás működési környezetének valós és átfogó

megértése.

5. ábra: Integrált jelentéshez használt, meglévő

jelentések
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alapján. In W. Funk & J. Rossmanith (szerk.) Internationale Rechnungslegung und 

Internationales Controlling. Springer Gabler, Wiesbaden, 542. o.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-16104-0_20


B.1.5. Értékteremtés

Minden üzleti modell középpontjában az a cél áll,

hogy a szervezet az üzleti tevékenységeken

keresztül értéket teremtsen. Az értéket

általánosságban úgy tekinthetjük, mint egy

személy/szervezet által egy adott tárgyból vagy

tevékenységből teremtett bármilyen hasznot. A

gazdasági érték megközelítés a legelterjedtebb,

ahol az értéket általában pénzben határozzák meg

és tárgyi eszközökhöz (például áruk vagy gépek

értéke) vagy bizonyos mértékig immateriális

javakhoz (szellemi tulajdon – például szabadalmak

és védjegyek – értéke) kötik. Annak ellenére, hogy

az ilyen értékek mérésére vannak módszereink,

fontos megjegyezni, hogy az érték relatív fogalom

és függ az értékelés szempontjától, azaz attól, hogy

kinek a szempontjából és hogyan értékelünk.

Továbbá fontos látni azt is, hogy az érték a kapott

hasznot is kifejezi, így nem biztos, hogy egybeesik

azzal az árral, amit valamiért kifizetünk. A gazdasági

érték megközelítés általában pusztán a vállalkozások

által a tulajdonosok/finanszírozók korlátozott

csoportja számára létrehozott értékre összpontosít,

és ezért szorosan kapcsolódik a részvényesi érték

(shareholder value) fogalmához.
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A hagyományos beszámolási keretek között az

értéket általában a vállalkozás nyereségének

méréséhez és a vállalat tulajdonosainak járó osztalék

meghatározásához kötik.

A társadalmi értékszemlélet az érték tágabb

fogalmát tükrözi. Ebben a koncepcióban az értéket

nem csak gazdasági értékként határozzák meg:

ebben a megközelítésben az érték magában foglalja

a társadalom egésze számára potenciálisan

keletkező összes hasznot. Ezért ez a koncepció az

érték meghatározásához minden egyéb eszközt és

forrást is figyelembe vesz. A vállalkozások által

létrehozott társadalmi értékre tipikus példa a tudás

létrehozása vagy a munkahelyteremtés révén a

földrajzi régiók vonzerejének növelése. A társadalmi

érték megközelítéséhez szorosan kapcsolódik az

érintetti érték (stakeholder value) fogalma. E

megközelítés szerint a számolásnál a vállalkozás

valamennyi kulcsfontosságú érdekeltjének

szempontjából figyelembe veszik az értéket. Mivel a

környezetet nem szokás érintettnek tekinteni, az

üzleti tevékenységek környezeti hatásait ritkán

veszik figyelembe az érdekelt felek értékének

megközelítésében.

Az integrált gondolkodás és jelentés széleskörű

megközelítést igényel az érték és az értékteremtés,

valamint az értékmegőrzés és értékcsökkenés

meghatározása terén nemcsak magának a

vállalkozásnak (gazdasági érték), hanem minden

más érdekelt félnek és a társadalomnak (társadalmi

érték) a tekintetében is. Az integrált gondolkodás és

jelentés ezért megköveteli és egyben lehetővé teszi,

hogy pontosabban mérlegeljük és értékeljük az

üzleti tevékenységek átfogó hatását. Például új

gyártási folyamatok tervezésekor fontos, hogy ne

csak a gyártási költségek csökkentését értékeljük,

hanem azt is, hogy az ilyen változtatások milyen

hatással vannak más érintettekre (pl.

munkavállalókra) és a környezetre. Mivel a legtöbb

kkv nemcsak a rövid távú értékteremtésre

összpontosít, hanem például a családi vállalkozások

esetében az üzleti tevékenységeknek a

jövedelmezőségre és a hírnévre gyakorolt hosszú

távú hatását is figyelembe veszi, az értéknek ez a

tág fogalma nem teljesen új keletű.



B.1.6. Tőkejavak

Az integrált gondolkodás és jelentés esetében az

érték meghatározásának széles körű megközelítését

követve fontos, hogy az értékteremtéshez

felhasznált, illetve az értékteremtéssel befolyásolt

összes erőforrást figyelembe vegyük. Ezeket az

erőforrásokat tőkejavaknak nevezzük. A tőke

fogalma tágabb, mint a pénzügyi beszámolóban

szereplő eszközök és pénzeszközök meghatározása,

és magában foglalja a vállalkozás rendelkezésére

álló összes erőforrást. Az integrált jelentésben hat

tőkét különböztetnek meg. A fizikai/gyártott tőke és

a pénzügyi tőke szorosan kapcsolódik a pénzügyi

beszámolóhoz, és a vállalkozás rendelkezésére álló

tárgyi eszközöket és pénzügyi forrásokat jelenti. A

szellemi tőke, a társadalmi és kapcsolati tőke,

valamint a humán tőke az emberekhez kapcsolódó

valamennyi tevékenységet tükrözik. Ezek a tőkék

kibővítik az immateriális javak fogalmát, és olyan

erőforrásokat tükröznek, amelyek általában nem

szerepelnek a pénzügyi beszámolóban (pl. a

vezetőség kvalitásai, sajátos kapcsolat a

beszállítókkal stb.). Az utolsó tőke a természeti tőke.

Ez a tőke lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük

tevékenységeinknek a környezetre gyakorolt

hatását.
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A vállalat által használt tőkejavak azonosításához és

méréséhez a pénzügyi beszámolóból származó

pozíciókat és értékeket érdemes kiindulópontként

használni, különösen a pénzügyi és a fizikai/gyártott

tőke esetében. Az összes többi tőke az üzleti modell

dokumentációja alapján azonosítható. (Az üzleti

modellről bővebben lásd a „H” fejezetet).

B.2. Az integrált beszámolás jelentősége a

kkv-k számára

Felmerülhet a kérdés, hogy miért vezessék be az

integrált jelentést az Ön vállalatánál, mivel úgy

tűnik, hogy ez a módszer csak a nagyvállalatok

számára releváns. A válasz egyszerű: az integrált

jelentés és az integrált gondolkodásmód bevezetése

értéket és hírnevet teremtő előnyökkel jár a vállalat

számára.

6. ábra: Az integrált gondolkodás és az integrált jelentés bevezetésének okai
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Az integrált gondolkodás segít mélyebben elemezni

és jobban megérteni a vállalatot. A vállalaton belül

ez a fajta komplexebb átláthatóság mélyebb és

megbízhatóbb alapot ad a döntéshozatalhoz, így

értéket teremt. Az integrált gondolkodás a külvilág

felé pedig lehetővé teszi, hogy a vállalkozás

hatékonyabban és nyíltabban kommunikáljon az

érdekelt felekkel, ezáltal javítva hírnevét.
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Az integrált gondolkodásmód és integrált jelentés

bevezetésének sikere attól függ, hogy a vállalatról

szerzett más aspektusú ismereteket milyen

mértékben tudja olyan változásokká alakítani,

amelyek javítják az üzletmenetet.

7. ábra: Az integrált gondolkodás és az integrált jelentés sikertényezői

Gondolkodás Jelentés

Megértés

Fejlesztés, átalakítás

Előnyös változások

• A hatások jobb megértése

• A kapcsolatok jobb megértése

• Javuló belső kommunikáció

• KPI-rendszer a le nem fedett 

területekre

1

2

• Integrált döntéshozatal

• Fokozott hatékonyság a tőkejavak 

használatban

3

Integrált

• Az érdekeltek igényeinek azonosítása1

2

• A kulcsfontosságú érdekelt felek 

bizalmának kiépítése
3

• Célorientált kommunikáció



Az integrált gondolkodás segítségével átfogóbb

módon értelmezheti a döntések hatásait és az

általuk eredményezett összefüggéseket, belső

kapcsolatokat. Így lépéseket tehet a fennálló helyzet

gyengeségeinek kiküszöbölésére, átalakítására. A

vállalaton belüli részlegek, csapatok közötti jobb

belső kommunikáció lebonthatja a közöttük lévő

esetleges falakat, ami elősegíti a vállalaton belül

egymás megértését, valamint hatékonyabb és

kreatívabb megoldásokhoz vezet. Az

együttműködések eredményeképpen olyan

területeken is meghatározhatók kulcsfontosságú

teljesítménymutatók (KPI), amelyek eddig nem

tartoztak a meglévő irányítási rendszerek

hatáskörébe. A számos célkitűzés közös

optimalizálása javítja az eredményeket, mivel az

integrált döntéshozatal során figyelembe veszi a

célok közötti összefüggéseket, valamint a nem

szándékolt következményeket egyaránt.

Természetesen ez nem zárja ki, hogy a vállalata

rendelkezhet olyan IT-alapú eszközzel, amely

számos KPI-ról jelent annak érdekében, hogy a

vállalat erőforrásainak hatékonyabb felhasználásával

támogassa a vállalat sikerét.

Az integrált gondolkodás során, a célorientált

kommunikáció elindítása érdekében azonosíthatók a

(kulcsfontosságú) érintettek igényei és elvárásai. Ez a

megközelítés további információkkal szolgálhat az

üzleti tevékenységek javításához.
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Hosszú távon növelheti a vállalkozás versenyelőnyét,

ha megbízható, bizalmi alapokon nyugvó

kapcsolatot alakít ki a legfontosabb érdekelt

felekkel. Így anyagbeszerzőként,

termékértékesítőként és hiteladósként is profitálhat

a jobb piaci feltételekből. Összességében véve: az

integrált jelentés és gondolkodás megvalósításába

történő befektetései a jövőben előnyökkel járnak.

B.3. Az integrált jelentés és gondolkodás

előnyei és költségei a kkv-k számára

Az integrált jelentés bevezetése előtt mérlegelnie

kell a döntés becsült költségeit és várható előnyeit.

Vállalata csak a sikeres bevezetés után profitálhat a

potenciális előnyökből. Az egyik fókuszpont az Ön

vállalkozásának informatikai rendszere annak

felépítése, alrendszerei és adattartalma, amelyek az

integrált szemlélet és jelentés megvalósítását

nagymértékben képes támogatni.

A következő ábra áttekintést nyújt a várható

előnyökről és a felmerülő költségekről, amelyeket

mind figyelembe kell venni a döntéshozatali

folyamat során.

8. ábra: Az integrált jelentés előnyeinek és

költségeinek értékelése

Előnyök

 Átláthatóság a vállalaton belül

 Hatékonyság a vállalaton belül

 Külső fejlesztések

Költségek

 A fenntarthatóság köré épülő 

projekt(ek) bevezetési és 

működési költségei

 IT és rendszerszervezési költségek

Döntés

 Költségek összegzése és 

finanszírozhatósága

 Az összes előny együttes 

áttekintése

 Döntés a végrehajtásról

1. lépés

3. lépés

2. lépés



Előnyök

Maga a fenntarthatósági kérdések áttekintése,

tulajdonképpen a fenntarthatósági, integrált jelentés

bevezetés előkészítése is jelentős hasznot hozhat az

új megközelítés, gondolkodásmód. Hosszabb távon

folytatva és fejlesztve ezt a tevékenységet az

értékteremtés nyilvánvalóan még erőteljesebb.

9. ábra: Az integrált jelentés előnyei
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A jobb adatszolgáltatás, a tőkejavak és a saját üzleti

modell közötti kapcsolatok és kölcsönös függőségek

megértése (azaz az integrált gondolkodás) növeli a

vállalat belső átláthatóságát (az alkalmazottak és a

vezetők számára). Az informatikai infrastruktúrába

történő beruházások, valamint a folyamatok

(egyszerűsítés, gyorsítás, automatizálás) fejlesztése

költségmegtakarítást és hatékonyságnövekedést

eredményez, ami támogatja az értékteremtést. A

vállalkozás ezen túl profitálhat a külső érintettekkel

(hitelezők, beszállítók, ügyfelek) folytatott fokozott

és célorientált kommunikációból. A bankoknak

nyújtott jobb információ vonzóbb hitelfeltételeket

eredményezhet (csökkentett tranzakciós költségek).

Sok vállalat több és részletesebb információt kér

beszállítóitól, például annak bizonyítására, hogy a

teljes ellátási láncuk „zöld" vagy fenntartható – ez a

megközelítés ebben is segítséget nyújt. Ha több és

pontosabb információt nyújtunk a vállalatról, az

javítja a vállalkozás hírnevét a külső érdekeltek

körében, így is megmutatva számukra, hogy milyen

hozzáadott értéket képvisel az adott vállalkozással

való üzletkötés. Mivel az előnyök bizonytalanok és

nem pénzbeli jellegűek is lehetnek, az előnyök

átfogó értékelése meglehetősen nagy kihívást jelent.

Érdemes középtávú költségeket és hasznokat

mérlegelni, hiszen, mint minden átállásnak,

bevezetésnek, úgy ezen esetben is,

a kezdeti költségek magasabbak az azonnal

jelentkező pozitív hatásoknál.

Költségek

A bevezetéssel kapcsolatos költségek az integrált

jelentés bevezetése előtt (projektindítási költségek),

közben (végrehajtási költségek) és után

(karbantartási költségek) is felmerülnek. Ezek

viszonylag könnyen meghatározhatók, mivel a

feladatok és a szükséges erőforrások az integrált

jelentés bevezetésével kapcsolatos projektterv

részét képezik. A költségeket tovább lehet

differenciálni olyan költségekre, amelyek kifejezetten

ezen projekthez kapcsolódó pénzkiáramlást

okoznak, és olyanokra, amelyeket a már

rendelkezésre álló erőforrások más módon történő

felhasználása okoz (alternatív költségek). Az

integrált jelentés bevezetéséhez valószínűleg IT

befektetésre és külső tanácsadókra is szükség lehet.

Az alternatív költségek főként abból adódnak, hogy

a vállalkozás alkalmazottai részt vesznek a

projektben oly módon, hogy a vállalatra és annak

folyamataira vonatkozó tudásukkal hozzájárulnak a

megvalósításhoz, és ehelyett nem egyéb vállalati

feladatot végeznek. A karbantartási szakaszban a fő

költségek az adott IT-infrastruktúra működtetéséből,

valamint magukból a vállalathoz kötődő

változásokból is adódnak.

Átláthatóság a vállalaton belül

 Adatszolgáltatás

 Tőkejavakban való gondolkodás

 Üzleti modell fejlődése

Hatékonyság a vállalaton belül

 Informatikai rendszer

 Automatizálás

 Kommunikáció 

 Dokumentáció

Vállalaton kívüli hatások

 Elfogadottság, elismertség, hírnév

 Hatékonyabb kommunikáció az érdekelt felekkel

 Kedvezőbb feltételek a partnerekkel



10. ábra: Az integrált jelentés költségei

Figyelembe kell vennie az integrált jelentés által

elérni kívánt nagyobb átláthatóságból eredő rejtett

költségeket is. Ez tulajdonosi költségekhez vezethet,

például abban az esetben, ha a versenytársak

felhasználják a nyilvánosságra hozott információkat.
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B.4. Végrehajtási folyamat

Először is fontos hangsúlyozni, hogy nem ez lesz az

első megvalósítandó projekt a vállalatnál. Ön jól

ismeri a vállalatát, és a munkacsoport potenciális

tagjai is rendelkeznek a szükséges specifikus

tudással. Az alábbi ötletek más vállalatoknak az

integrált jelentés felé vezető útján megszerzett

tapasztalatain alapulnak, azonban nincs olyan

mindent lefedő elképzelés, amely minden vállalat

számára megfelelő lenne.

Önön múlik, hogy megtalálja-e a vállalata számára

legmegfelelőbb utat. Mi itt az integrált gondolkodás

és az integrált jelentés felé vezető út általános képét

használjuk. Ezen az úton néhány fontos szakaszt és

lépést azonosíthatunk be:

A projektindítás költségei

 Külső tanácsadás

 Az alkalmazottak bérköltsége

A projekt végrehajtási költségei

 IT-infrastruktúrába eszközölt beruházások

 Rendszer kialakítási, módosítási költségek

 Külső tanácsadás

 Az alkalmazottak bérköltsége

Fenntartási költségek az integrált jelentés 

bevezetése után

 Az integrált jelentés működési költségei

 Az integrált jelentésből adódó változások 

költségei

 Egyéb tulajdonosi költségek

11. ábra: Út az integrált 

gondolkodás és az integrált 

jelentés felé

Forrás: NIBR (2016), 

Integrated Reporting: Focus 

on Integrated Reporting. A 

Handbook for the Change 

Journey, Network Italian 

Business Reporting (NIBR).
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formájáról

INTEGRÁLT GONDOLKODÁS

http://www.integratedthinking.it/


Mielőtt a bevezetési folyamat kapcsán útnak indulna

a vállalkozás, gondolja át az előzetes lépéseket.

Különösen az alábbi három kulcsfontosságú

szempont megfontolását ajánljuk.

12. ábra: A végrehajtási folyamat fő szempontjai
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Az integrált jelentés és az integrált gondolkodás

közötti összefüggések miatt azt javasoljuk, hogy

kövesse a változás útjának öt lépését, ahogyan azt a

11. ábra is mutatja. Az integrált jelentés bevezetését

gyorsabban tudja megvalósítani, ha csak három

lépést követ:

1) Lényegességi elemzés: az értékteremtés

területeinek és a releváns kockázatoknak a

meghatározása az üzleti modellt is felhasználva

2) Értékteremtés: a hat tőke felhasználása az

értékteremtés érdekében; a vonatkozó KPI-k

meghatározása

3) Hatásértékelés: a fő teljesítménymutatók mérése

és egy irányítópult bevezetése

A bevezetési folyamat hosszabb változata így

kezdődik:

Ehhez az alábbi táblázatot használhatja:

13. ábra: A problémák és az érdekeltek azonosítását

szolgáló táblázat

1. Határozza meg üzleti modelljét és stratégiáit!

Megfelelő a stratégia és az üzleti modell vagy

szükség van azok újrafogalmazására? Hasznos

lehet, ha leírja a vállalkozás üzleti modelljét és

megbizonyosodik arról, hogy a tulajdonosok és a

vezetőség minden tagja ugyanazt érti-e alatta.

2. Olyan csapattal dolgozzon, amely a vállalat fő 

üzleti funkcióit képviseli!

Gondoskodjon róla, hogy a vállalkozás fő funkciói

képviseltetve legyenek a projektcsapatban! Tegye

fel magának a kérdést, hogy minden szükséges

tudás jelen van-e a projektcsapatban!

3. Határozza meg a végrehajtási folyamat céljait, 

határidejét és költségeit!

Meghatározhatja és megvalósíthatja az integrált

jelentést egy lépésben vagy három-négy évre szóló

vállalati jelentési ütemtervet is készíthet évenkénti

haladási célokkal. Gondoljon a B.3. szakaszban

vázolt különböző költségtípusokra!

A releváns kérdések és az érdekeltek 

azonosítása

a) Térképezze fel a bevezetési

folyamat szempontjából releváns

kérdéseket, lehetőségeket,

kockázatokat és ellenállási

pontokat!

b) Ezután a belső és külső

érintetteket térképezze fel!

1. lépés

Terület Kérdések Döntéshozó Felelős Belső 

érintettek

Külső 

érintettek

Fenntartható és 

hosszú távú üzleti 

megközelítés

Irányítás

Stratégia

Szervezeti felépítés 

és fejlesztés

Vállalati kultúra



Következő lépés:

Ezt követően ebbe az irányba haladunk tovább:
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Példa: ha a szervezeti cél az energiafogyasztás

csökkentése, akkor az előidejű, várható KPI-k

nyomon követik, hogy milyen intézkedéseket

terveztek és hajtottak végre és milyen eredmnyekre

számítanak (például a gyártási folyamatok

átalakítása vagy a kapacitás kihasználás

optimalizálása). A követő KPI-k például a havi

energiaköltségek.

Pusztán a KPI-k meghatározásával további

információkhoz, adatokhoz jutunk, de nem

eredményezik a vállalat jobb teljesítményét. Ezért

szükséges a következő lépés:

Most elérkezett a bevezetési folyamat utolsó

lépéséhez:

Ezeket a lépéseket néhány év elteltével kritikusan

felül kell vizsgálni, mivel a környezetben

bekövetkezett változások szükségessé tehetik az

integrált jelentés folyamatának felülvizsgálatát.

Miután bemutattuk az integrált jelentést, a

következő fejezetben az érintettekkel foglalkozunk.

E célból különös tekintettel összpontosítunk az

érintettek és információs igényeik azonosítására

annak érdekében, hogy a velük való együttműködés

hatékony legyen.

Az integrált jelentés

Meghatározta az értékteremtés

minden típusát, a méréshez

szükséges KPI-ket, és van elképzelése

a jövőbeli fejlesztésekről. A jelentés

kiindulópontja lehet a következő

lépésnek, amelynek során bizonyos

kérdések, KPI-k stb. változásainak

azonosítására kerül sor.

5. lépés

A bevezetési folyamat vezetőinek 

azonosítása és bevonása

Lehetséges csoportok (a vállalat

méretétől függően): igazgatótanács,

ügyvezetés, esetleg változásirányító

bizottság.

E csoportok bevonásának módjai

lehetnek a döntéshozatali

folyamatok újragondolásáról szóló

mini-prezentáció (ún. elevator pitch),

vállalaton kívüli helyszínen tartott

megbeszélések, vagy például

integrált gondolkodással kapcsolatos

vezetői coaching ülések.

2. lépés

A KPI-k és az értékelés 

szempontjainak meghatározása

Minden egyes kulcsfontosságú

területre vonatkozóan meg kell

határozni a várható KPI-ket

(előidejű, jövőre mutató elvárt

teljesítmények) és a követő KPI-ket

(a múltra vonatkozóan hogyan

mérjük az eredményeinket).

3. lépés

Változási cselekvési terv 

meghatározása és végrehajtása

Határozza meg azokat az

intézkedéseket, amelyeket az egyes

kritikus kérdésekkel kapcsolatban

végre tud hajtani! Ezek az

intézkedések a szerves és

rendszerszintű változtatási cselekvési

terv részeit képezik.

4. lépés



C.1. Az érintettek különböző csoportjai

Ez a fejezet segít abban, hogy hatékonyan

azonosíthassuk az érintetteket azáltal, hogy

felismerjük, elemezzük és kiválasztjuk azokat, akik

nagy vagy közepes befolyással és/vagy függőséggel

bírnak az Ön vállalatával való viszony tekintetében.

Az érintettek (más szóval érdekelt felek) olyan

egyének, csoportok vagy szervezetek, akik a vállalat

számára kritikus erőforrásokat biztosítanak és

elvárják, hogy cserébe érdekeiket szem előtt tartsák.

Nem lehetséges egy minden szervezetre érvényes,

egységes és teljeskörű listát adni az érintettekről. Az

érintetteket önállóan is megnevezhetjük, illetve

annak érdekében, hogy ne hagyjuk ki a kritikus

csoportokat, az érintetteknek a vállalati

folyamatokba való bevonásával is azonosíthatjuk

őket. Fontos, hogy az érdekelt felek azonosítását

szisztematikusan végezzük el és hogy az érintettek

körét rendszeresen felülvizsgáljuk.

Három fő oka van annak, hogy miért fontos az

érintettekkel való kapcsolatok azonosítása és

fenntartása.
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14. ábra: Az érintettekkel való kapcsolatok

meghatározásának és fenntartásának fő okai

Az érintettek különböző csoportjainak számbavétele

érdekében az érintettek hatalma, ereje, érdekeik

sürgőssége és legitimitása hasznos kritériumokkal

szolgál a kategorizálás tekintetében. A hatalom

azzal függ össze, hogy az érintettek milyen

mértékben férnek hozzá fontos fizikai, pénzügyi

vagy immateriális erőforrásokhoz. A sürgőssség azt

mutatja meg, hogy az érdekeltek követelései milyen

mértékben igényelnek azonnali figyelmet. A

legitimitás az érintettek társadalmi elfogadottságon

alapuló tekintélyét mutatja.

Például: a legnagyobb figyelmet a hatalommal,

nagyobb sürgősséggel és legitimitással rendelkező

érintettek – mint pl. az ügyfelek, tulajdonosok,

alkalmazottak és befektetők – igénylik. Ezért a velük

való kapcsolatokat gondosan kell kezelni. A

hatalommal és legitimitással rendelkező érintettek,

mint például a beszállítók és az üzleti partnerek

befolyást gyakorolhatnak a vállalatra. Ezért fontos,

hogy a döntéshozatali folyamatok során figyelembe

vegyük az igényeiket. A sürgősen kezelendő

érintettek – például a média vagy a közvélemény

érdekei, illetve érdeklődése – azonnali figyelmet

igényelnek. Más érdekeltek nem feltétlenül

igényelnek azonnali figyelmet. Fontos azonban

felismerni, hogy az érintettek igényei, szükségletei

és preferenciái idővel változhatnak.

1. Az érintettek a pénzügyi és egyéb támogatás 

forrásai

Példák: a befektetők finanszírozást, kapcsolatokat,

ötleteket és tanácsadást biztosítanak; a beszállítók

nyersanyagokat és szolgáltatásokat nyújtanak a

vállalkozás számára.

2. Az érintettek fontos és szakértői információkat 

szolgáltatnak

Példák: a vevők visszajelzést adnak a termék

minőségéről; az üzleti partnerek új technológiákról

szóló szakértelemmel szolgálhatnak; az

alkalmazottak megoszthatják tudásukat a

munkahelyen.

3. Az érintettek hosszú távon segítik a vállalat 

hírnevének javulását.

Példák: a helyi közösségek elismerik a vállalat

ökológiai és társadalmi elkötelezettségét.



15. ábra: Az érintettek igényeinek meghatározása hatalmuk, igényeik sürgőssége és legitimitásuk alapján
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C.2. Az érintettek információs igényei

Az érdekelt felek információs igényeinek

elemzéséhez hasznos lehet az információkat

tartalom, terület, terjedelem, időszerűség, típus és

jelleg szempontjából vizsgálni. Fontos továbbá az

információ tagoltsága (általános, ill. részletes

adatok), az információ formátuma (szabványosított

vagy nem meghatározott) és gyakorisága. Az

információs igények ilyen módon történő

azonosításának elősegítésére az alábbi mátrix

kétféle fontos érintetti csoport – a befektetők és az

alkalmazottak – információs igényeit szemlélteti.

SÜRGŐSSÉG

HATALOM

LEGITIMÁCIÓ

A legnagyobb 

figyelmet igénylő 

érintettek

(pl. ügyfelek, vezetők, 

alkalmazottak, 

tulajdonosok, 

befektetők)

Érintettek, akiknek az 

igényeit figyelembe kell 

venni a döntéshozatal 

során

(pl. beszállítók, üzleti 

partnerek, 

helyhatóságok)

Érintettek, akik veszélyt 

jelenthetnek a 

vállalatra nézve

(pl. versenytársak)

A vállalatától 

jótékonysági 

támogatásban 

részesülő érdekelt 

felek

(pl. nem kormányzati 

szervezetek)

Azonnali figyelmet 

igénylő érintettek 

(pl. média, 

nyilvánosság)

A vállalatától függő 

érdekelt felek

(pl. helyi közösségek, 

új munkavállalók)

Azonnali figyelmet 

nem igénylő érintettek

(pl. adóhivatal, iparági 

szövetségek)

Forrás: saját illusztráció Mitchell, R. K., Agle, 

B. R. és Wood alapján. D. J. (1997). Towards a 

Theory of Stakeholder Identification and 

Salience: Defining the Principle of Who and 

What Really Counts Academy of 

Management Review, 22, 4: 853-886.



16. ábra: Példa a befektetők és az alkalmazottak információs igényeinek mátrixára
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Javasoljuk, hogy vállalata vonja be az

érdekcsoportokat a lényegesség meghatározásának

folyamatába (a lényegességgel kapcsolatos további

részletekért lásd a „D” fejezetet), hogy

felismerhetővé váljanak az érdekelt felek

információs igényei.

A következő intézkedések segíthetnek az érintettek

számára releváns kérdések felismerésében:

1. interjúk készítése a legfontosabb érdekelt

csoportok képviselőivel, beleértve a

munkavállalókat is;

2. a külső érdekelt felek prioritásainak

összegyűjtése online és közösségi

médiaeszközök segítségével;

3. külső szakértők és belső vezetők részvételével

prioritások meghatározására irányuló

munkaértekezletek megtartása;

4. a megatrendek elemzése kapcsán innovatív

megközelítés és összpontosítás.

Könnyen meglehet, hogy úgy ítéli meg, hogy

vállalatának már sok ismerete van az érdekelt felek

mindennapi tevékenységéről. Javasoljuk, kezdje a

folyamatot az érdekelt felekre és információs

igényeikre vonatkozó információk

dokumentálásával, majd szükség esetén folytassa a

kifinomultabb eszközök használatával!

Érdekelt felek csoportjai Befektetők Alkalmazottak

Tartalom (témák) a vállalat értéke és 

növekedése, versenyhelyzet, 

ügyfélkör, innovációk

karrierépítési lehetőségek, 

képzési programok, munka és 

magánélet egyensúlya, üzleti 

biztonság

Terület (pénzügyi, környezetvédelmi, 

társadalmi, irányítási)

pénzügyi, irányítás társadalmi, pénzügyi

Hatókör (ellátási lánc szintje, felsővezetői 

szint, regionális szint, helyi szint)

felsővezetői szint helyi szint

Időszerűség (múltbeli adatok, aktuális 

adatok, valós idejű adatok)

jelenlegi adatok jelenlegi adatok

Típus (kvantitatív, kvalitatív) kvantitatív, kvalitatív kvalitatív

Jelleg (pénzügyi, nem pénzügyi) pénzügyi, nem pénzügyi nem pénzügyi

Bevonási módszer (személyes 

kapcsolatfelvétel, weboldal, közösségi 

média, találkozók, workshopok, kérdőívek, 

felmérések stb.)

személyes kapcsolat találkozók, workshopok

Kommunikációs gyakoriság (állandó, napi, 

heti, havi, negyedévi, évi)

negyedévi évi



C.3. Érintettek azonosítása

Az érintettek hatékony azonosításához fontos, hogy

felismerjük a vállalat és az érdekelt felek közötti

kapcsolatokat a befolyás és a függőség

szempontjából. Ez azt jelenti, hogy az érintettek

milyen mértékben vannak befolyással a vállalatra,

illetve milyen mértékben függenek a vállalattól. Ezt

követően egy átlátható és dokumentált

háromlépcsős folyamat következhet.

17. ábra: Az érintettek azonosításának

háromlépcsős folyamata
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Először is: a vállalatnak elemeznie kell az érdekelt

felek kapcsolati listáját, és elemezni szükséges a

kapcsolattartás gyakoriságát. Meg kell határozni az

együttműködések okait, jellegét és eredményét is.

Fontos, hogy a külső környezetet is világítsuk át,

hogy megkereshessük azokat az érdekelt feleket,

akiket potenciálisan érinthet, amit a vállalat tesz,

illetve akik jelentős mértékben hozzájárulhatnak a

vállalat sikeréhez.

Legyen figyelemmel a helyi hatóságokra,

vállalkozásokra és közösségekre, valamint a

jótékonysági szervezetekre!

Következő lépésként a vállalat feltérképezheti az

érdekelt feleket befolyásuk és függőségük

szempontjából. Vegye figyelembe, hogy az

érdekeltek csoportjai különböző pozíciókban

lehetnek a mátrixban, és az is előfordulhat, hogy

más csoportokat is figyelembe kell vennie!

Kapcsolati lista 

vizsgálata és a 

külső környezet 

átvilágítása

Az érintettek

hatásának / 

függőségének 

vizsgálata (a vállalat 

viszonyában)!

Az érintettek

igényeinek és 

elvárásainak 

felismerése
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Bankok, (befolyásos) 

versenytársak 
Ügyfelek 

Befektetők, tulajdonosok, 

üzleti partnerek, vezetők, 

alkalmazottak 

M
É
R

S
É
-

K
E
LT Adóhivatalok

Helyi hatóságok, 

helyi közösségek 
Beszállítók

A
L
A

C
S
O

N
Y

A nagyközönség, az 

iparági szövetségek, a 

média

Nem kormányzati 

szervezetek

Újonnan felvett 

munkavállalók

ALACSONY MÉRSÉKELT MAGAS

AZ ÉRINTETTEK FÜGGŐSÉGE A VÁLLALKOZÁSTÓL

18. ábra: Az érdekelt felek feltérképezéséhez használatos mátrix – példa
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Harmadik lépés: miután elkészítette az érintettek

mátrixát, a vállalat összegezheti a legjelentősebb

érintettek igényeit: azokét, akik erősen befolyásolják

vállalatát, vagy nagymértékben függenek tőle, illetve

mindkét dimenzióban legalább közepes szinten

jelen vannak. A további lépések során figyelembe

veheti a többi érintetti csoport igényeit is.

Az érintettek feltérképezéséhez hozzátartozik egy

priorizálási folyamat. Ebben a tekintetben a

következő aspektusokat vehetjük figyelembe. 19. ábra: Az érdekelt felek feltérképezéséének

aspektusai

1. Az érintettek jelentősége a lényeges kérdések szempontjából

Tanácsok: Koncentráljon azokra az érintettekre, akik hatással lehetnek a lényeges kérdésekre!

2. Az érintettek hatásának, befolyásának mértéke

Tanácsok: Értékelje, hogy az érintettek milyen hatással vannak a vállalkozására, és hogyan tudják támogatni,

illetve hozzájárulni annak hírnevéhez, működéséhez, az értékesítéshez vagy egyéb funkcióihoz!

3. Az érintettekre gyakorolt hatás mértéke

Tanácsok: Mérje fel, hogy vállalata milyen mértékben befolyásolja az érdekelt feleket, és összpontosítsa

erőfeszítéseit a legkritikusabb kapcsolatokra!

4. Sokszínűség

Tanácsok: Vegye figyelembe a nézőpontok széles skáláját, hogy a legszélesebb betekintéssel rendelkezzen! A

különböző érintettek vizsgálatakor mindenképpen vegyen figyelembe bizonyos releváns ágazatokat vagy

csoportokat (pl. közszféra, magánszektor, önkéntes csoportok, egyetemi oktatók, kutatók), illetve konkrét

szerepeket vagy funkciókat (pl. adatfelhasználók, finanszírozók, politikai döntéshozók, helyi közösségek)!

5. Nyitottság az elköteleződésre

Tanácsok: Határozza meg, hogy az érdekelt felek támogatják-e vagy akadályozzák a vállalat álláspontját és

elképzeléseit! Szükség lehet arra, hogy az erőforrásokat olyan érintettekkel való kapcsolatokra fordítsa, akik

nagyobb valószínűséggel teremtenek értéket a vállalat és az érintettek számára.

Forrás: O'Neill R. (2018) Common Threads: SustainAbility, 2018. november.

https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/sa-common-threads-full-report.pdf
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20. ábra: Példa az érdekelt felek igényeinek 

azonosítására

E gondolkodás mentén kialakíthatja az érdekelt

felek profilját az igényeik, hatásuk, függőségük és

az általuk preferált bevonási megközelítések

tekintetében. A vállalatnak ki kell dolgoznia egy

olyan együttműködési tervet, amely megmutatja,

hogy az érintettek mely csoportjaival fontos

együttműködni, és hogy a vállalat mit akar elérni.

Az érintettekkel való kapcsolattartás különböző

módjait mutatjuk be a következő oldalon, a

vállalatra való hatásuk, befolyásuk, illetve az attól

való függőségük tekintetében.

Érintettek Igények Függőség Hatás

Befektetők
A befektetés megfelelő megtérülése, saját tőke

növekedése, az információk átláthatósága

Magas Magas

Tulajdonosok
Megbízható és jó hírnevű vállalat felépítése, hosszú

távú pénzügyi stabilitás

Magas Magas

Üzleti partnerek
Stabil együttműködés, kölcsönös bizalom, a fejlesztési

projektekben való részvétel

Magas Magas

Menedzserek
Önmegvalósítás, stratégiai projektekért való

felelősségvállalás, vonzó díjazás

Magas Magas

Alkalmazottak
Munkahely biztonsága, személyes fejlődés, méltányos

javadalmazás és ösztönzők

Magas Magas

Ügyfelek
Termék- és szolgáltatásminőség, tisztességes ár és

együttműködési feltételek, megbízható szállítás

Mérsékelt Magas

Beszállítók
Stabil és megbízható együttműködés, a

kötelezettségek időben történő kifizetése

Magas Mérsékelt

Bankok
Hitelek időben történő visszafizetése, befektetési

eszközök használata, pénzügyi stabilitás

Alacsony Magas

(Befolyásos)

versenytársak

A helyes iparági és piaci gyakorlatok és szabványok

be- és megtartása

Magas Alacsony

Újonnan felvett

munkavállalók

Foglalkoztatási lehetőségek, tanulás és kompetenciák

kifejlesztésének lehetősége

Alacsony Magas

Helyi

önkormányzat

Helyi munkahelyek védelme, felelős adópolitika,

infrastrukturális beruházások

Mérsékelt Mérsékelt

Helyi közösségek
Munkahelyek létrehozása, társadalmi és

környezetvédelmi projektekben való részvétel

Mérsékelt Mérsékelt



21. ábra: Kapcsolattartás az érdekelt felekkel

Azon érdekelt felek, akikkel a vállalatának együtt kell

működnie, alapvető fontosságúak, ezért teljes

mértékben be kell vonni őket. Ezek az érdekelt felek

nyújthatnak releváns információkat, adhatnak ki

engedélyeket és bocsáthatnak rendelkezésre

erőforrásokat, illetve az eredményeket is jelentősen

befolyásolhatják. Vállalatának partnerségben kell

együttműködnie ezekkel az érdekelt felekkel, hogy

teljes mértékben elégedettek legyenek és maradjanak.

Az új technológiák – köztük a digitális eszközök –

jelentős szerepet játszanak az elkötelezettségben.
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Azok az érintettek, akiket be kell vonnia, nagy

hatással, befolyással bírnak, de kevéssé függnek

attól (vagy érdekli őket), amit a vállalata tesz. Ezért

szükséges, hogy a vállalkozás velük közvetlenül

együtt dolgozzon annak érdekében, hogy a vállalat

valóban megértse és figyelembe vegye ezen

érintettek aggályait és igényeit, továbbá hogy adott

esetben a vállalkozás beépítse ezeket

döntéshozatalába.

Azok az érdekelt felek, akikkel konzultálni szükséges,

nagymértékben függenek attól (vagy érdeklődnek

az iránt), amit a vállalat tesz, ám ezzel kapcsolatos

befolyásuk alacsony. Lehet, hogy támogatóak és

ezért más befolyásosabb érintettekkel kötnek

szövetséget. Megfelelő tájékoztatást kell nyújtania

ezeknek az érintetteknek a releváns üzleti

szempontokról, és részükről ezzel kapcsolatban

némi visszajelzés is várható.

Azok az érdekelt felek, akiket tájékoztatni kell,

kevéssé függenek (érdekelődnek) vagy befolyásolják

az Ön vállalatának tevékenységét. Így kevésbé van

szükség arra, hogy részletesen vagy intenzíven

foglalkozzon velük. Vállalatának rendszeres

kiegyensúlyozott és objektív, az érdekelt felek

igényeire szabott információkkal kell ellátnia ezen

érintetteket.

A jelen fejezet arra összpontosított, hogy segítsen

Önnek azonosítani, hogy kikkel fontos

kommunikálnia, és milyen információs igényei

lehetnek az érdekelt feleknek. Azt is felvázolta,

hogyan léphet kapcsolatba az érintettekkel attól

függően, hogy milyen befolyással bírnak és hogy

milyen mértékben függenek a vállalattól. A

következő fejezetben megvizsgáljuk, hogy mit kell

kommunikálni, és bemutatjuk, hogyan végezzen

lényegességi elemzést.
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D.1. Az integrált jelentés előfeltételei

A hatékony kommunikáció kulcsa a relevancia és a

lényegesség.

Egy kis cégnél, ahol az ügyvezető és a tulajdonos

gyakran ugyanaz a személy, a kommunikáció

elsősorban az alkalmazottakkal és a könyvelővel

folytatott párbeszédet jelenti. Mindkét partner

fontos szerepet játszik az integrált jelentésben. Az

alkalmazottak döntő fontosságú információkkal és

ismeretekkel rendelkeznek a vállalat belső

működéséről és értékteremtéséről. Az alkalmazottak

a tulajdonosokkal (és a vezetőkkel) együtt

azonosíthatják azokat a kérdéseket, amelyek az

adott helyzetben az értékteremtéssel, annak

megőrzésével vagy erodálásával kapcsolatosak.

Természetesen ezek az érintettek együttműködve a

legfontosabb kockázatokat és a nem hatékony

működést is azonosíthatják.

A közepes méretű vállalatoknál a szervezeti

struktúra összetettebb, ezért a kommunikáció több

funkcionális terület között zajlik. Ez a struktúra

előnyös lehet, mivel több információ áll

rendelkezésre, ám az előny csak akkor mutatkozik

meg, ha a kommunikáció hatékony (a különböző

vezetők és részlegek rendszeres találkozói, nyílt és

őszinte megbeszélések, a visszajelzések

figyelembevétele és korrekciós lépések stb.

segítségével).
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A másik fontos elem a vállalat átfogó ismerete és

áttekintése, azaz a vállalat piacainak, kockázatainak

és lehetőségeinek ismerete. Egyes kkv-knál ez a

fajta tudás inkább ösztönös jellegű: a tulajdonos és

az ügyvezető jól ismeri a piacokat és a piacokon

lévő réseket, ahová a vállalat beléphet és eladhatja

termékeit és szolgáltatásait. Ilyen esetekben a

tulajdonos és az ügyvezető nem rendelkeznek

részletes belső és külső adatokkal; csak a külső

könyvelőtől származó pénzügyi-számviteli

adatokban bíznak és azokra építenek.

Természetesen ésszerű, hogy külső könyvelővel

dolgoztatnak, azonban a legtöbb esetben ez azt

jelenti, hogy a tulajdonos/ügyvezető nem érti a

vállalat pénzügyi kimutatásait és a „számokat". Nem

azt akarjuk ezzel mondani, hogy a

tulajdonosnak/ügyvezetőnek mély pénzügyi-

számviteli ismeretekkel kell rendelkeznie, de ezen

adatok bizonyos szintű megértése nélkül nagyon

nehéz megbízható stratégiát és működési tervet

készíteni. Ezen helyzet és ennek jelentősége

megértésében ismét nagyon fontos a

kommunikáció, jelen esetben a könyvelővel.

A könyvelő segíthet elmagyarázni az ügyletek

tartalmát és következményeit, minek következtében

a tulajdonos/ügyvezető jobban tisztába jön a

vállalatával, a kockázatokkal és magával az üzlettel.

A hatékony kommunikáció és az üzleti adatok

ismerete támogatja a döntéshozatali folyamatokat,

csökkenti a működési kockázatokat és szilárd alapot

biztosít az elkövetkező lépésekhez. Ezek a lépések a

lényegességi mátrix elkészítését, az érdekelt felek

azonosítását, valamint a stratégia és az üzleti modell

kidolgozását ölelik fel. Ezeket a lépéseket a

következő szakaszokban mutatjuk be.

D.2. Relevancia és lényegesség

„Releváns ügyek azok, amelyek hatással vannak

vagy lehetnek a szervezet értékteremtő

képességére, amely utóbbit ezen ügyeknek a

szervezet stratégiájára, irányítására, teljesítményére,

illetve kilátásaira gyakorolt hatásai

figyelembevételével határoznak meg." (IIRC

keretrendszer, 2021, 30. o.)

Lényeges látnunk azonban, hogy nem minden

releváns kérdés lényeges. Egy releváns ügy akkor

tekinthető lényegesnek, ha kellően fontos a vállalat

értékteremtésére gyakorolt, ismert vagy potenciális

hatása szempontjából.

A vállalat méretétől, tevékenységétől, iparágától,

stratégiájától stb. függően a releváns és lényeges

kérdéseket a vállalatra kell szabni, és a vállalat felelős

belső csoportjának kell meghatározni.

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


Ne feledje a következőket!

1. Az integrált jelentés része az úgynevezett kettős

lényegességi megközelítés, ami azt jelenti, hogy a

vállalkozásoknak olyan témákról kell

beszámolniuk, amelyek a vállalat számára,

valamint a társadalom és a gazdaság számára is

lényegesek, tehát ily módon együttes jelleggel

hatással vannak a vállalat gazdasági, társadalmi

és környezeti értékére. Ez az együttes hatás a hat

tőke felhasználásával, kombinálásával és

rangsorolásával oldható meg (lásd az „I.” és a „J.”

fejezeteket).

2. A hangsúly a hosszabb távú értékteremtésen van,

nem pedig a rövid távú, mindennapi operatív

döntéseken.
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3. A lényegességi megközelítésnek dinamikusnak

kell lennie, a lényeges kérdések pedig idővel

folyamatosan változhatnak.

4. A vállalatnak ismernie kell a külső és belső

érdekelt feleket, hogy képes legyen azonosítani a

releváns és lényeges kérdéseket. Ezért a

lényegességi elemzés nem az első lépés.

Az integrált jelentés elkészítése és bemutatása

céljából a lényegesség meghatározásának folyamata

a 22. ábrán látható lépéseket foglalja magában.

Nézzünk néhány példát a releváns kérdésekre! E

kérdések – a vállalat üzleti tevékenységének

jellegétől függően – vállalatonként jelentősen

eltérhetnek egymástól.

Releváns ügyek 

azonosítása 

értéket 

befolyásoló 

képességük 

alapján

Releváns ügyek 

fontosságának 

értékelése

A lényeges 

kérdések 

meghatározása

Ha sok 

lényeges ügy 

van, akkor 

rangsorolás

Annak 

meghatározása, 

hogy mely  lényeges 

kérdéseket lehet, 

illetve akarjuk mérni 

és bemutatni.

22. ábra: A lényegesség meghatározásának folyamata
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• Az, hogy az eszközök jelentős része tárgyi eszköz

vagy készlet, illetve hogy a kötelezettségek nagy

részét hosszú lejáratú hitelek teszik ki stb. a

vállalat figyelmét releváns kérdésekre irányíthatja.

Minden vállalatnak meg kell határoznia saját

lényegességi rátáit és küszöbértékeit a mérete,

tevékenysége és kockázatai népszerű és ésszerű

válaszalapján. A lényegesség kvantitatív és kvalitatív

küszöbértékekben is kifejezhető. A kvalitatív

mutatók, jellemzők alkalmazása manapság nagyon

tás a nem pénzügyi információk esetében. Fontos

azonban, hogy a kvalitatív küszöbértékeket nagyon

körültekintően határozzuk meg, mivel azok

ellenőrzése és szavatolása nehezebben

kivitelezhető.

D.3. A lényegesség értékelése

Miután a vállalat meghatározta a releváns

kérdéseket, a következő lépés a lényeges kérdések

azonosítása, azaz azon területek meghatározása,

amelyeken az értékteremtés érdekében a vállalat

felelős csoportjai szerint javítani lehet és kell.

23. ábra: Példák a releváns kérdésekre

Releváns 

kérdések

stabil piaci pozíció - a 

vállalatba vetett 

bizalom

megfelelő minőség a 

különböző vásárlói 

csoportoknak -

elfogadható árak

környezetbarát

működés

új technológiák a 

termelésben

az ügyfelek 

elégedettségi 

szintjének növelése

átlátható

működés
a munkavállalók

készségeinek és

ismereteinek bővítése

a munkavállalók

elégedettségének 

javítása

a társadalmi

kapcsolatokra való

összpontosítás

a belső és külső

szabályozásoknak való

megfelelés

A pénzügyi beszámolókban általánosan elfogadott,

hogy a lényegességet különböző küszöbértékek és

kvantitatív lényegességi elvek alkalmazásával

határozzák meg. Például:

• A bevételek és költségek, tárgyi eszközök, hosszú

lejáratú kötelezettségek, készletek stb. x százalékos

változása mutathatja a lényeges tételeket, és

ezekből számos összefüggés és következmény

vonható le.



24. ábra: Példák a lényeges kérdésekre
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Ha kiválasztotta a lényeges témákat, akkor fontos,

hogy felmérje, hogy ezek közül a vállalat

melyeknek a fejlesztéséhez rendelkezik megfelelő

kapacitással és tudással.

A lényegességi értékelés és elemzés előnyei a 25.

ábrán látható tényezők lehetnek.

25. ábra: A lényegességi értékelés és elemzés

előnyei
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 versenytárselemzés a piaci pozíció és az 

árak megítélése érdekében

 a vállalat története és jelene:  ügyfélszám 

változása és összetétele, diverzifikáció, 

innovativitás, makro hatásoknak való 

kitettségek, stb.)
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 termékminőség (a minőség mérése és 

javítása)

 a logisztika értékelése (gyártási 

sebesség, szállítás)

 a környezetbarát technológiákra és 

egyéb üzemeltetési megoldásokra való 

összpontosítás

P
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g
yi

sz
e
m

p
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n
to

k  a bevétel és/vagy az üzemi nyereség 

növekedése

 költségcsökkenés

 megfelelés az adózás terén

 a vállalat optimális finanszírozása

V
ilá

g
o

ss
á
g

 ismereteket biztosít a teljesítmény 

különböző (pénzügyi, társadalmi, 

környezeti) aspektusainak méréséhez

 eszköz annak megértésére, hogy egy 

szervezet hol teremt vagy csökkent értéket 

a társadalom számára

 természeténél fogva a tendenciák 

felismerését és ezáltal a felmerülő 

problémák előrejelzését jelenti

 alkalmazása segít az üzleti kockázatok és 

lehetőségek feltárásában

F
e
jle

sz
té

s

 lehetővé teszi, hogy a szervezet az

erőforrások jobb elosztására irányuló 

erőfeszítéseket tegyen

 Eredményeit figyelembevéve az üzleti 

stratégiák esetleges újraszabályozása és 

fejlesztése indokolt lehet

 a jövőbeli lehetőségek felmérése lehetővé 

teszi új termékek vagy szolgáltatások 

kifejlesztését, és ezáltal a versenyben való 

előretörést

 az elemzés lehetővé teszi a vállalat számára, 

hogy megfeleljen az érdekelt felek 

fenntarthatósági elvárásainak és egyéb 

igényeinek

Például a stabil piaci pozíció, a vállalatba vetett

bizalom releváns kérdése esetében a lényeges

kérdések a következők lehetnek:



A lényegesség értékelésének és elemzésének

hasznos első lépése a lényegességi felmérés

elvégzése, ami ideális esetben tömör és strukturált,

valamint azonosított érdekeltek számára kerül

kiküldésre. A felmérésben az érdekeltek az egyes

azonosított mutatók fontosságát és hatását egy

numerikus skálán – például 1-5-ig – értékelhetik. Ez

a felmérés kvantitatív adatokat fog generálni,

amelyek elemezhetők és vizuálisan is

magyarázhatók. Természetesen hasznos, ha a

válaszadóknak lehetősége van írásos

megjegyzéseket is közölni. A lényegességértékelési

felmérés feldolgozásához különböző felmérési célú

applikációk használhatók, például Survey Monkey,

Alchemer, Google Forms stb.

Miután az eredményeket, azaz a fontos elemek

listáját elemezték, a legjobb megoldás az, ha az

eredményeket megvitatják az érdekelt felekkel, és

esetleg fókuszcsoportos beszélgetés keretében

átbeszélik. Ez kiindulópontként szolgálhat az

érdekelt felekkel való diskurzus folytatásához és az

elkötelezettség fenntartásához.

Ha a lényegességi értékelés elkészült, akkor azt egy

lényegességi mátrix segítségével lehet elemezni. A

lényegességi mátrix elkészítésének különböző

módjai vannak, így például az alábbiak.
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Egyszerű formátum: pl. olyan táblázat, amely az

oszlopokban mutatja be a különböző érdekelt

feleket, a sorokban pedig a lényeges kérdéseket.

Minden sor/oszlop által kijelölt négyzetben egy

szimbólumot helyezünk el, ha az adott kérdés

lényeges az érintett érdekelt fél számára.

Lényeges 

kérdések

Érdekelt felek

Befektetők Ügyfelek Alkalmazottak …

Lényeges 

kérdés 1.

Lényeges 

kérdés 2.

Lényeges 

kérdés X

26. ábra: Példa egyszerű lényegességi mátrix formátumra
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A lényegesség felmérése és elemzése befejeztével a

megállapítások képezik majd a vállalat

értékteremtésre irányuló stratégiájának alapját (lásd

a „H” fejezetet).

Az előző két fejezetben arra a kérdésre

összpontosítottunk, hogy kivel (érdekeltek) és mit

(lényegesség) kommunikáljunk. A következő

fejezetben rátérünk azoknak az adatforrásoknak a

bemutatására, amelyekkel az integrált jelentés

tekintetében a vállalat saját maga rendelkezik, illetve

amelyekre külsőleg támaszkodhat.

AZ ÜZLETRE GYAKOROLT HATÁS
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Alacsony                              Mérsékelt                                Magas

Összetett formátum: pl. olyan diagram vagy

szórásgörbe, amely az „y” tengelyen egy kérdés

fontossági szintjét, az „x” tengelyen pedig egy

kérdésnek az üzletre gyakorolt hatását mutatja be a

magas és az alacsony skálaértékek között. Az

érdekeltek számára fontos és az üzleti

tevékenységre egyúttal nagy hatással lévő kérdések

a jobb felső sarokban jelennek meg.

Az érdekeltek számára kevésbé fontos és az üzleti

tevékenységre kisebb hatást kifejtő kérdések a

grafikon bal alsó sarkában jelennek meg.

27. ábra: Példa összetettebb lényegességi mátrix formátumra



E.1. Belső adatforrások

A legtöbb kkv esetében az IT-alapú információs

rendszerek viszonylag egyszerűek, és a kkv-kra

vonatkozó külső jelentési követelmények pedig

korlátozottak. Természetesen a vállalat

növekedésével nő az adatok összegyűjtésére,

elemzésére és jelentésére vonatkozó követelmény

és elvárás is.

Egy kisvállalatnál a belső adatforrások általában

elsősorban pénzügyi és adózási célokat szolgálnak.

Ahogy egy vállalat nagyobbra nő, úgy növekszik az

információszolgáltatási követelmény, a vállalat pedig

elkezdheti kialakítani a vezetői számvitel

(kontrolling) alapszintjét olyan szoftverek

segítségével, mint például az Excel. Szükség esetén

ez tovább bővíthető komplex számviteli információs

rendszer létrehozásával, amely pénzügyi és vezetői

célokat egyaránt támogat.

Még a legkisebb vállalatnál is azonosíthatók a

következő pénzügyi adatok és információk:

1. Az adóhatósághoz benyújtott, különböző

adóbevallások és társadalombiztosítási

jelentések; ezekből a jelentésekből hasznos és

alapvető adatok nyerhetők, mint például a nettó

árbevétel, az összes beszerzés, az alkalmazottak

száma, a bérek, valamint a bérek után

megfizetett, különböző adók és járulékok.

INTEREST - INTEGRÁLT JELENTÉS a KKV-k átláthatóságáért https://www.interest-project.eu

E. ADATFORRÁSOK ÉS FOLYAMATKÖVETELMÉNYEK

2. Ha egy vállalat kölcsönt vesz fel, akkor a

pénzgazdálkodás biztosítása érdekében jó

gyakorlatnak tekinthető a tőkeösszeg, a

törlesztések és a kamatok részletezését

tartalmazó nyilvántartás vezetése.

3. A készpénzkezeléssel kapcsolatban fontos, hogy

nyomon kövessük a vevőktől származó

pénzbevételeket és a beszállítók felé történő

pénzkiadásokat; ez azt jelenti, hogy egy egyszerű

nyilvántartást kell vezetni a vevői követelésekről,

a szállítói kötelezettségekről és a szállítói

állományról.

4. A vállalatnak a bankszámlakivonatokból és a

házipénztár-jelentésekből naprakész információi

lesznek a készpénzmozgásokat illetően.

5. Mivel a vállalat bért fizet, a bérszámfejtésről

analitikus, részletező adatok állnak rendelkezésre.

6. Ha egy vállalat eszközöket vásárol, úgy ezeknek

az eszközöknek a beszerzési költsége,

értékcsökkenése és nettó értéke egyes

adóbevallásokban szükséges elemek lehetnek;

ezért hasznos az ezekről szóló adatokat

megőrizni.

7. A vállalat tevékenységétől függően egy

termelővállalatnál a vásárolt és eladott

készletek fajtájának, mennyiségének és

értékének nyilvántartása szükséges.

Ha egy társaság köteles pénzügyi kimutatásokat

közzétenni, a fent említett adatok és információk

a mérlegben, az eredménykimutatásban és a

kiegészítő megjegyzésekben találhatók. Ne

feledje azonban, hogy a pénzügyi

kimutatásokban az adatok nagyon rövidített és

nem részletes formában is bemutathatók!

Hasznosságuk az integrált jelentés elkészítésében

ezért csekély lehet. A jó integrált jelentés

elkészítéséhez részletesebb és elemző jellegű

pénzügyi és nem pénzügyi információkra és

adatokra lesz szükség.

Ha egy vállalatnak van vezetői számviteli

rendszere, akkor ez összetettebb információkat és

adatokat szolgáltathat a vállalat üzleti terveiről,

tényleges teljesítményéről, jövőbeli kilátásairól,

előrejelzéseiről stb. Az ilyen rendszer

elemzésekkel szolgálhat az értékesítésről, a

termelésről, a humán erőforrásról, a gépekről, a

költségekről, a marketingről, a logisztikáról, a

pénzügyekről és beruházásokról, a

készpénzkezelésről stb.



A pénzügyi adatok mellett a nem-pénzügyi

információk még fontosabb szerepet játszanak az

integrált jelentésben. A nem pénzügyi információk

beszerzése még a nagyobb vállalatoknál is

nehézségekbe ütközhet, mivel a nem pénzügyi

információk adatrendszerei még mindig fejlődnek.

Például, ha a vállalat valamilyen módon kitett

környezeti kockázatoknak és kötelezettségeknek,

akkor ezekről adatokat kell gyűjtenie. Szintén nem-

pénzügyi adat, hogy a legtöbb vállalat értékét annak

alkalmazottai jelentik és belőlük nyeri, ezért a

készségek, a motiváció és a tudás döntő

fontosságúak az értékteremtés és a teljesítmény

figyelembevétele során. Ezenkívül egyes kkv-k nem

pénzügyi információkat is gyűjthetnek, ha meg kell

felelniük szabályozásoknak és adatokat kell

szolgáltatniuk a hatóságok felé. Az „I” fejezetben

találhatunk további információt arról, hogy hogyan

mérhető a természeti, szellemi, társadalmi és humán

tőke.

E.2. Külső adatforrások

A megalapozott döntéshozatalhoz szükség lehet

további, külső forrásokból származó adatokra,

például az árak meghatározása, költség-

előrejelzések, piaci trendek vagy a pénzügyi piacok

(kamat- és devizaárfolyamok) alakulása

vonatkozásában.
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Az adatforrások közül számos közvetlenül publikált

és elérhető, ugyanakkor léteznek olyan

adatbázisok, elemzések is, amelyek költségtérítés,

előfizetés ellenében megszerezhetők.

28. ábra: Példák külső adatforrásokra

E.3. Informatikai (IT) követelmények

Amikor egy vállalat úgy dönt, hogy integrált

jelentést készít, akkor fontos átgondolni az

informatikai környezetet. Ha a teljes informatikai

rendszer számviteli, vezetői és egyéb alrendszerei

integráltak, zárt rendszerben sok adatot

tartalmaznak és jól meghatározott ellenőrzési

pontokkal rendelkeznek, akkor a rendszerigény

oldaláról a vállalat készen áll arra, hogy az

alapadatokat összegyűjtse és ezeket kiegészítse a

többi szükséges információval. Mindazonáltal

először a meglévő informatikai rendszerek

információit kell felhasználni.

Számos alapvető és összetettebb informatikai

rendszer létezik, amelyeket érdemes használni a

kockázatok minimalizálása és egy olyan zárt

rendszer létrehozása érdekében, ahol az adatokat

nem lehet módosítani és/vagy törölni anélkül, hogy

a rendszer ne tárolná és ne mentené az ezen

változtatásokkal kapcsolatos adatokat.

Tapasztalataink alapján a kkv-k esetében az ilyen

rendszerek jelentik a legjellemzőbb megoldást. Az

alap informatikai rendszereket általában Excel

táblázatokkal és egyéb elemző szoftverekkel

egészítik ki, mint például bérszámfejtés,

leltárnyilvántartás stb.

Nyilvánosan elérhető 

adatszolgáltatók

Költségtérítéssel 

igénybe vehető 

adatszolgáltatók

• Központi Statisztikai 

Hivatal

• Nemzeti Bank

• Nemzeti Adóhivatal

• Eurostat

• Tanácsadó cég által 

készített tanulmányok

• Kereskedelmi kamarák 

kiadványai

• Munkaadói 

szövetségek 

adatgyűjtései

• Adatszolgáltatók 

• Piackutató 

szervezetek

• Nemzetközi makro-

elemzéseket készítők 

és hitelminősítők



Jellemző, hogy egy kkv különböző célokra – például

könyvelésre, árutájékoztatási rendszerekre, HR-

menedzsmentre vagy pusztán bérszámfejtésre –

különböző IT-rendszerekkel rendelkezik. A vállalat

tevékenységétől függően – például az integrált

jelentéshez – ügyfélkezelt kapcsolatrendszer (CMR)

is használható. A CMR egy olyan kapcsolati

rendszer, amelyben a vállalkozás módszertant,

szoftvert és esetleg internetes lehetőséget használ

abból a célból, hogy az ügyfelet arra ösztönözze,

hogy ellenőrizze az információkhoz való hozzáférést

és a rendelést. A CMR az ügyfélkapcsolat-kezelés

(CRM) alternatívájának vagy egyik lehetséges

megközelítésének tekinthető. A CRM a vállalat

összes kapcsolatának, valamint a meglévő és

potenciális ügyfelekkel való interakcióinak kezelésére

szolgáló technológia. A CRM-rendszer segít a

vállalatoknak az ügyfelekkel való kapcsolattartásban,

a folyamatok racionalizálásában és a nyereségesség

javításában.

Az információs rendszer legmagasabb szintje az

integrált informatikai rendszer. Ez magában foglalja

a pénzügyi és vezetői számviteli (kontrolling)

alrendszereket, amelyek számos kapcsolatban állnak

a vállalat más folyamataival, mint például a

termeléssel, a HR-rel, az értékesítéssel stb.

INTEREST - INTEGRÁLT JELENTÉS a KKV-k átláthatóságáért https://www.interest-project.eu

E. ADATFORRÁSOK ÉS FOLYAMATKÖVETELMÉNYEK

Egy kkv számára ez költséges lehet, továbbá a

tevékenységek összetettségétől és a vállalat

méretétől függően szükségtelen is.

Egy szempontot érdemes szem előtt tartani: az

adatoknak csak egyetlen forrása legyen. Ellenkező

esetben súlyos harmonizációs problémák

merülhetnek fel olyan esetekben, ha ugyanazon

adatoknak két vagy több forrása van.

Az előzőt három fejezetben az integrált jelentéshez

kapcsolódó kommunikáció különböző aspektusait

vizsgáltuk.

A következő három fejezet mindegyike a vállalat

egy-egy olyan aspektusára összpontosít, amely

alapvető fontosságú az integrált jelentés

folyamatában. Ezek közül az első fejezet

középpontjában azok a tényezők állnak, amelyek

segítenek hasznos áttekintést nyújtani a szervezetről

és arról a specifikus környezetről, amelyben a

vállalkozás működik.



A szervezeti áttekintés és a külső környezet

esetében a kulcskérdések a következők: „mit csinál a

szervezet" és „milyen körülmények között működik"

IIRC Framework, 2021, 39. o. E kérdések tehát a

vállalatának általános bemutatására vonatkoznak és

két perspektívát foglalnak magukban. Az első a

szervezet belső perspektívája, amely lehetőséget ad

arra, hogy általános áttekintést nyújtson a vállalatról.

A második a környezet külső perspektívája –

különösen a piaci feltételek –, amelyek között a

vállalat működik. Ezek a feltételek alakítják a vállalat

értékteremtő képességét. Ideális esetben a belső

perspektívára vonatkozó információk

összeállításával kezdje, mielőtt a külső perspektívára

helyezné a hangsúlyt!
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29. ábra: Belső és külső perspektívák

F.1. A szervezeti elemek azonosítása

A vállalat szervezeti elemeinek általános áttekintést

kell nyújtaniuk a vállalatról. Milyen szervezeti

felépítéssel rendelkezik a vállalat? Kik a tulajdonosai?

Melyek a fő tevékenységei? Ezen információk

többsége könnyen hozzáférhető.

Bizonyos elemek, mint például a különleges jogi

struktúra vagy a családi tulajdon, azonban

alaposabb vizsgálatot érdemelnek, és értékes

betekintést is nyújthatnak az összes érdekelt fél

számára. Az alábbi ábra áttekintést nyújt a

figyelembe veendő releváns témakörökről.

30. ábra: A belső nézőpont szempontjából releváns

témák áttekintése

Általános áttekintés

(belső perspektíva)

 A jogi és működési struktúrára

vonatkozó legfontosabb

információk

 A szervezeti felépítésre vonatkozó

információk

 Főbb tények a vállalatról

Külső környezet

(külső perspektíva)

 A vállalat értékteremtő képességét

befolyásoló tényezők

 Információk arról, hogy a vállalat

proaktívan hogyan kezeli ezeket a

tényezőket

1. lépés

2. lépés

Általános 

áttekintés 

(belső 

nézőpont)

1. Jogi és tulajdonosi

struktúra (hivatalos)

2. Működési struktúra

(hivatalos és informális)

3. Küldetés, jövőkép, kultúra,

értékek és történet

4. Fő tevékenységek (fő

termékek/szolgáltatások,

piacok)

5. Főbb tények (alkalmazottak

száma, ügyfelek száma,

eladások összege)

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


Ezek az egyes területek átfedhetik egymást. Az

információk kiválasztásakor szem előtt kell tartania

az információk célját, azaz azt, hogy általános képet

adjon a vállalat hivatalos és informális jellemzőiről. A

következő ábra a lehetséges szempontok listáját

tartalmazza.

31. ábra: A vállalat szervezeti áttekintésénél

figyelembe veendő lehetséges szempontok
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A vállalat általános áttekintése során célszerű lehet a

jogi struktúra, valamint a tulajdonosi és működési

struktúra ismertetésével kezdeni. Míg a jogi

struktúra formális és rögzített, a működési struktúra

tartalmazhat formális és informális (azaz kevésbé

rögzített) elemeket is. Még ha egyes elemek nem is

hivatalosak, akkor is alapvető fontosságúak lehetnek

a vállalat sikeres működéséhez. Ezen túlmenően a

vállalat kulcsfontosságú tranzakciós kapcsolatokat

tarthat fenn más szervezetekkel (pl. egy másik

családtag által vezetett testvérvállalattal). Ezek a

kapcsolatok nem feltétlenül tükröződnek a

tulajdonosi viszonyokban, de központi szerepet

játszhatnak a szervezet sikere és életképessége

szempontjából.

A vállalat fejlődéséről, küldetéséről, kultúrájáról és

értékeiről szóló információk összefoglalása szintén

lényeges, hogy az érdekelt felekkel megismertesse a

vállalat történetét. Ezek az adatok segítenek

megérteni, hogy a vállalat miért és hogyan

működik, valamint hogy hogyan törekszik az

értékteremtésre. Nagyobb vállalatoknál hivatalos,

írásos küldetés-nyilatkozat is kidolgozásra és

publikálásra kerül.

1. Jogi és tulajdonosi struktúra

• Jogi forma

• A székhely helye

• Tőzsdei bevezetettség

• Többségi részvényesek

• Családi tulajdon a vállalatban 

2. Működési struktúra

• A szervezeti struktúra típusa

• Ellátási láncok

• A kulcsfontosságú folyamatok kiszervezésének 

mértéke

3. Küldetés, jövőkép, kultúra, értékek és történet

• Főbb tények a vállalat történetéről

• Küldetés és jövőkép

• Vállalati kultúra

4. Fő tevékenységek, termékek/szolgáltatások, 

piacok

• A vállalat tevékenységének leírása

• Főbb termékek/szolgáltatások és kiszolgált 

piacok/ágazatok

5. Kulcsfontosságú tények (elsődleges kvantitatív 

információk)

• Alkalmazottak száma

• Munkavállalók száma

• Bevételek



A hivatalos küldetés-nyilatkozattól függetlenül

helyénvaló lehet felvázolni azt a jövőképet, amelyet

a vállalat a céljai eléréséhez követ, valamint azt a

kultúrát és értékeket, amelyek a vállalat működését

és e célok elérését alakítják. Vállalatának története –

azaz mikor, ki és hogyan alapította –, valamint

fejlődésének legfontosabb mérföldkövei

valószínűleg nagy hatással voltak a vállalkozás

küldetésének, kultúrájának és értékeinek

kialakítására. Ezért ezeket is felvázolhatja

jelentésében.

Az alábbiak olyan további fontos elemek, amelyeket

a vállalkozásról szóló, általános áttekintésnek

tartalmaznia kell: a vállalkozás fő tevékenységei, a fő

ágazat(ok) és piac(ok), ahol a vállalkozás

tevékenykedik, beleértve a működési területet (helyi

/ regionális / országos / nemzetközi), valamint a

vállalkozás által kínált legfontosabb termékeket

és/vagy szolgáltatásokat.

Az utolsó fontos rész a legfontosabb kvantitatív

adatokat tartalmazza, ezen belül is különösen a

következőket: alkalmazottak, bevétel, a

vevők/ügyfelek és a beszállítók száma, valamint

adott esetben ezek jelentős időbeli változásai.
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32. ábra: A külső perspektíva szempontjából

releváns témák áttekintése

A vállalat működési körülményeinek vizsgálatakor a

fő hangsúlyt azokra a tényezőkre kell helyezni,

amelyek hatással vannak vagy lehetnek a vállalat

értékteremtő képességére. Az alábbi ábra az ilyen

tényezők kapcsán mutat be kulcsfontosságú

példákat. E tényezők közül néhány nem feltétlenül

érinti a vállalkozást, míg mások, amelyeket itt nem

soroltunk fel, fontosak lehetnek az Ön számára.

Célszerű eldönteni, hogy a vállalat számára mely

tényezők és milyen részletességgel a

legmegfelelőbbek.

F.2. A külső környezet azonosítása és

hatása

A külső perspektíva segítségével elemezhetők

azok a körülmények, amelyek között a vállalat

működik. Melyek a jelenlegi és a jövőbeni

trendek abban az iparágban, ahol a vállalkozás

működik? Milyen piacokat és azok fejlődését kell

figyelembe venni? Melyek azok a területek,

amelyeken a vállalat versenyez másokkal? A

kihívás tehát annak meghatározása, hogy mely

trendek és tényezők a legfontosabbak ahhoz,

hogy Ön és az érdekelt felek egyrészt jobban

megértsék azokat a piacokat, amelyeken a

vállalkozás versenyez, másrészt hogy jobban

átlássák a vállalat előtt álló lehetőségeket és

kockázatokat.

Az alábbi ábra áttekintést nyújt a legfontosabb

témakörökről.

Külső 

környezet 

(külső 

perspektíva)

A tárgyalt témakörök között

szerepel a vállalat értékteremtő

képességét befolyásoló

valamennyi tényező, illetve, hogy

a vállalat hogyan kezeli proaktív

módon ezeket a tényezőket:

1. Az iparág/ágazat, ahol a

vállalat tevékenykedik, fő

tendenciák

2. Piaci feltételek

3. Versenykörnyezet



Ennek kapcsán mindig tartsa szem előtt a célját! A

cél az, hogy tájékoztatni kívánja az érdekelt feleket a

legfontosabb trendekről, piacokról és

versenyfolyamatokról azon ágazat(ok)ban, ahol a

vállalat működik, és azt kívánja leírni, hogy e

trendek, piacok és versenyfolyamatok hogyan

befolyásolják a vállalat értékteremtő képességét.

33. ábra: A külső környezettel kapcsolatban

figyelembe veendő lehetséges szempontok
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Ezek a tényezők közvetlenül vagy közvetve hatást

gyakorolnak a szervezetre, például azáltal, hogy

befolyásolják az Ön által használt forrásokhoz való

hozzáférést, illetve ezek jellegét és költségeit. Ezek a

körülmények egyszerre teremthetnek lehetőségeket

és egyúttal kockázatokat a vállalatra nézve. Ezért az

is fontos, hogy a vállalat felismerje és beszámoljon

arról, hogyan alkalmazkodik, illetve hogyan tudja

stratégiai döntéseit a változásokhoz igazítani. A

vállalkozás ezzel jelzi a lényeges érdekelt feleknek,

hogy egyrészt tisztában van a szervezetet érintő

legfontosabb környezeti tényezőkkel, másrészt

tudással rendelkezik arról, hogy proaktív módon

miképpen igazítja stratégiáját és üzleti tervét az új

kihívásokhoz. Például a szakképzett munkaerő

elérhetősége kulcsfontosságú tényező lehet, ami

befolyásolja a vállalat sikerét vagy bővítési terveit.

Ha a vállalat szakképzett munkaerőhiánnyal küzd

abban a régióban, ahol tevékenykedik, akkor a helyi

egyetemekkel vagy iskolákkal való stratégiai

együttműködés a jövőbeni munkavállalók korai

toborzása érdekében fontos információ lehet.

Amennyiben a vállalkozás ennek tényét közli az

érdekelt felekkel, úgy jelzi, hogyan ilyen módon is

kezelni próbálja a helyzetet.

A legfontosabb ágazati trendek olyan fontos politikai,

kereskedelmi, környezeti, technológiai, valamint

társadalmi vagy jogi fejlemények lehetnek, amelyek azt

alakítják és befolyásolják, hogy a vállalkozás hogyan

fejleszti, gyártja, értékesíti és forgalmazza termékeit és

szolgáltatásait.

2. A piaci feltételek mint lehetőségek és kockázatok

• Versenyhelyzet elemzése

• Piaci fejlődési és növekedési potenciál

(mennyiségek, értékesítési árak)

• A termékek helyettesíthetősége

• A bemeneti tényezők helyettesíthetősége

• Finanszírozási formák és források változásai

• Foglalkoztatás (tehetségekért folytatott küzdelem)

3. Versenykörnyezet

• Versenytársak (számuk, méretük, fenyegetettség)

• Beszállítók (számuk, méretük, függőséf)

• Tőke-ellátottság (a forrásokat biztosítók száma,

jellege, mérete, függőség, tőkeköltség)

• Munkaerőpiac (jelentkezők száma, nyitott

álláshelyek száma, fluktuáció)

• Innováció (szabadalmak száma, innovatív

termékek, automatizáció szintje)

1. Az iparág/ágazat fő tendenciái

• Politikai tendenciák (kormányváltások, az uniós

jogszabályok alakulása)

• Kereskedelmi trendek (gazdasági ciklus,

kamatlábak alakulása)

• Környezeti trendek (szén-dioxid-mentesítés, a

zöld energia felé mutató trendek, kibocsátási

küszöbértékek)

• Társadalmi trendek (alkalmazottak vagy

kiszervezés aránya, megosztott szolgáltatások,

javadalmazási és ösztönzési formák)

• Technológiai trendek (termék/folyamat

innováció, új értékesítési trendek)

• Jogi trendek (szabályozás, fokozott

megfelelősségi szabályok,

jelentés/nyilvánosságra hozatali követelmények)



Az, hogy ezen körülmények, tényezők közül melyik

a legfontosabb a vállalat számára, attól függ, hogy a

vállalkozás milyen ágazat(ok)ban, milyen földrajzi

körzetben tevékenykedik, valamint milyen

termékeket és szolgáltatásokat kínál. Például a

kiskereskedelmi ágazatban a digitalizáció és az

online értékesítésre való áttérés lehet az egyik

legfontosabb trend, ami érinti a vállalatokat. Ez

szükségessé teheti, hogy a vállalkozások

megváltoztassák marketing- és disztribúciós

stratégiájukat, ugyanakkor mindez új vásárlók

elérésének a lehetőségeit is megnyitja. A szigorúbb

környezetvédelmi előírások például

kulcsfontosságúak lehetnek az agrárvállalkozások

működésére nézve.

Célszerű felvázolni azokat a legfontosabb piaci

feltételeket is, amelyekben a vállalkozás versenyez,

és azt is érdemes elgondolni, hogy a vállalkozás

ezeken a kulcsfontosságú piac(ok)on hol

helyezkedik el. Ez különösen a verseny intenzitása és

a legfontosabb versenytársak, valamint a

szervezetre kockázatot jelentő potenciális

helyettesítő termékek vagy szolgáltatások

vonatkozásában érdekes. Azt is fontos kiemelni,

hogy a vállalkozás hogyan különbözteti meg magát

a versenytársaktól.
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További fontos szempontok a legfontosabb

beszállítók és vevők/ügyfelek alkupozíciójához

kapcsolódnak (árak, fizetési kondíciók, szállítási

feltételek, stb.).

A következő fejezetben a szervezeti áttekintésre

építve megvizsgáljuk a vállalatot alakító

legfontosabb irányítási struktúrákat, és azt, hogy

ezek a struktúrák hogyan befolyásolják az üzleti

tevékenységet és az érdekelt felekkel való

kapcsolatokat.



Az irányítás a vállalat vezetésének és ellenőrzésének

szervezeti rendszere, amely magában foglalja a

vállalat (jogi és sajátos) szabályait és folyamatait. Az

integrált jelentés tekintetében az irányítással

kapcsolatban figyelembe veendő kulcskérdés, hogy

„hogyan támogatja a szervezet irányítási struktúrája

a szervezet értékteremtő képességét rövid, közép-

és hosszú távon" (IIRC Framework, 2021, 40. o.). Az

alábbi ábrán látható módon ezt két részre lehet

bontani: a szervezet kulcsfontosságú irányítási

elemeinek azonosítására, ezt követően pedig a

szervezetre és az érdekeltekre gyakorolt hatásuk

felvázolására. Fontos figyelembe venni, hogy a

családi tulajdonlás és vezetés számos kkv-ra

jellemző, és ezért alapvetően befolyásolhatja az

irányítást.
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34. ábra: Az irányítási elemek azonosítása és

hatásuk értékelése
G.1. Kulcsfontosságú irányítási elemek

azonosítása

Lehet, hogy a szervezet elemzésekor (lásd F.

szervezeti áttekintés rész) már számos információt

összegyűjtött és leírt az irányítási elemekkel

kapcsolatban, azonban most lényeges, hogy ezeket

az információkat a vezetés és a döntéshozatal

szempontjából tekintse át. A vállalkozás

kulcsfontosságú irányítási elemei különösen a

vállalat vezetési, tulajdonosi és döntéshozatali

struktúráit érintik. A vezetési struktúra

felvázolásakor fontos lehet a vállalat – tulajdonosi

struktúrával esetleg átfedésben levő – vezetésének

bemutatása, valamint a kulcsfontosságú

döntéshozók profilja. A tulajdonosi struktúrák

lényegében azzal kapcsolatosak, hogy a vállalat

tulajdonosai aktívak-e a vállalatban, azaz vállalnak-e

vezetői vagy felügyelői szerepet az igazgatótanács

tagjaként. Ezenfelül a tulajdonosi struktúra arra

vonatkozik, hogy a tulajdonosok jól ismertek-e a

vállalat számára vagy inkább névtelenek, és így

távolabbi kapcsolatban állnak a vállalattal, és

számukra elsősorban a vállalatba történő befektetés

hozama fontos.

A szervezet kulcsfontosságú 

irányítási elemeinek azonosítása

 Vezetői struktúra

 Tulajdonosi struktúra

 Döntéshozatali

struktúra/határozati jogok

elosztása

A kulcsfontosságú irányítási 

elemeknek a szervezetre és az 

érdekeltekre gyakorolt hatásának 

értékelése

 A kultúra, az etika és az értékek

hatása a szervezetre, a tőkék

felhasználására és az érdekelt

felekkel való legfontosabb

kapcsolatokra

 A kulcsszereplők befolyásának

mértéke és a jövőbeli

értékteremtésre gyakorolt hatásuk

1. lépés

2. lépés

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


A döntéshozatali struktúrák a vállalaton belüli

döntéshozatal fő irányultságával kapcsolatosak,

például azzal, hogy a döntéshozatal mennyire

családközpontú vagy mennyire formális. Arra is

vonatkoznak, hogy hol történik a kulcsfontosságú

döntéshozatal a vállalaton belül, például a

vállalatvezetésen, a felügyelőbizottságon vagy a

közgyűlésen keresztül. Ehhez kapcsolódik, hogy a

döntéshozatali hatalom egy személynél

összpontosul-e, vagy a hatalom több

kulcsfontosságú döntéshozó között oszlik meg.

Általában véve itt két dimenzió - a döntéshozatal

gyorsasága (centralizáció) és az operatív üzleti

tevékenységhez való közelség (decentralizáció) -

között kell egyensúlyt teremteni. A szervezetek

döntéshozatalának további jellemzője a vállalaton

belüli hierarchikus és jelentési struktúrák. A kkv-k

különböző mértékben dokumentálhatják irányítási

struktúráikat. A dokumentálás jellege attól függ,

hogy a döntéshozók szerepét és a döntéshozatali

folyamatokat dokumentálják-e munkaköri

leírásokban vagy folyamat-kézikönyvekben. A

hierarchikus struktúrák, valamint a jelentési

útvonalak a vállalaton belül is lehetnek rögzítettek

vagy „élőek”.
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A dokumentált irányítási szabályok a

meghatározott szerepek és folyamatok révén

biztosítják az elszámoltathatóságot, de egyúttal

akadályozhatják a döntéshozatal gyorsaságát és

rugalmasságát is. Ha értelmezhető, helyénvaló lehet

a munkavállalói képviseleti struktúrák –például az

üzemi tanácsok – bemutatása.

Végül fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a

jogutódlásra vonatkozó rendelkezések nagyon

fontosak a kkv-k jövőbeli életképessége

szempontjából. Ezért az érdekeltek és a

legfontosabb pénzügyi tőkebefektetők számára

kiemelkedő fontosságú az olyan információ, hogy a

vállalat milyen módon biztosítja a vezetés átadását a

jövőben, például a vállalatvezetés következő

generációnak történő átadására vonatkozó

intézkedések révén.

G.2. Az irányítás hatása az üzletmenetre és

az érdekeltekre

Az, hogy az irányítás hogyan hat a vállalkozásra és

az érdekelt felekre, elsősorban abban nyilvánul meg,

hogy a vállalat kultúrája, etikája és értékei hogyan

tükröződnek a kulcsfontosságú tőkék

felhasználásában és a legfontosabb érdekelt felekkel

való kapcsolatokban.

Az irányításnak a vállalat kulcsembereinek befolyási

szintjéhez is köze van, valamint kihatással van a

vállalat jelenlegi és jövőbeli értékteremtésére

gyakorolt hatásaira is. A kulcsemberek befolyása

különböző forrásokból táplálkozhat, például a

vállalaton belüli formális hatalmi pozíciójukból, a

vállalat számára létfontosságú tudásukból és

képességeikből, illetve a kulcsfontosságú

ügyfelekkel, beszállítókkal vagy más érdekeltekkel

(pl. értékesítési vagy beszerzési vezetőkkel)

fenntartott fontos kapcsolataikból eredhet. A kkv-

knak kockázatot jelent, ha e kulcsemberek egyike

elhagyja a vállalatot, mivel ez hatással van a vállalat

értékteremtő képességére, és az adott személy által

hagyott űr betöltése kihívást jelentő folyamatot

indíthat el. Ezzel szemben könnyebb lehet a vállalat

irányításában változtatásokat bevezetni, ha az egyes

kulcsszemélyek befolyása korlátozott. Különösen a

külső szemlélő megítélésében az egyemberes show

– azaz amikor egy személyt tekintenek a vállalat

középpontjának – kihívást jelenthet a vállalati

kultúra, etika és értékek új értékteremtési módok

felé történő terelése és az érdekeltekkel való viszony

új formáinak kidolgozása terén.



Ez különösen fontos, amikor egy vállalatnak

alkalmazkodnia kell a környezetében jelentkező új

kihívásokhoz, vagy amikor a vállalkozás (generációs)

irányításváltási folyamaton megy keresztül.

A kkv-k irányítása számos dimenzióból áll: a

hierarchikus szintek száma, a szerepek és

folyamatok dokumentálása, a kulcsszemélyek

hatalma, valamint a kkv-k és irányításuk nyilvános

megítélése. A döntéshozatal gyorsaságát és a

kulcsfontosságú vezetők hatalmát egyensúlyban kell

tartani, mivel a gyors döntéshozatal nem feltétlenül

jelenti a kockázatok gondos mérlegelését.

Ugyanakkor a hatalom egy személy kezében való

összpontosulása jelentős következményekkel járhat

a vállalat számára az új kihívásokhoz való

alkalmazkodás során, vagy amikor a vállalkozás

átmeneti folyamatokon megy keresztül.

Az előző két fejezetben a vállalat szervezete és

irányítása, valamint működési környezete állt a

középpontban. A következő fejezetben azt

vizsgáljuk meg, hogy miként kommunikálható a

vállalat számára alapvető jelentőségű értékteremtési

folyamat és üzleti modell az integrált jelentés révén.
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H.1. Stratégia és erőforrások

Az integrált jelentés a stratégiai célkitűzések, a

kockázatok és a teljesítmény összekapcsolására

összpontosít annak érdekében, hogy bemutassa, a

szervezetek hogyan teremtenek értéket a maguk és

a legfontosabb érdekelt felek számára. Ez azt jelenti,

hogy az adott vállalatnak a teljesítménye minden

területét meg kell értenie és beszámolni is

szükséges ezekről, és eközben nem csak a rövid

távú pénzügyi eredményekre kell összpontosítani. A

kkv-k általában igyekeznek rugalmasak maradni és

alkalmazkodnak a piaci lehetőségekhez, amint ezek

megjelennek. Bár a rugalmasság kétségtelenül

fontos, veszélyes lehet, ha nincs egyértelműen

lefektetett irány, cél. Ezért lényeges, hogy a kkv-k

mérlegeljék, hogy a vállalat milyen erőforrásokat

használ fel az értékteremtéshez, mely piacokat

szolgál ki elsősorban, milyen üzleti partnerekkel

működik együtt, és mely érintettek kritikusak a

vállalat jövője szempontjából.

Egy kkv-ban a stratégiai gondolkodási folyamat

lényege a stratégiai célok kitűzése révén a

fenntartható versenyelőny forrásainak, valamint a

vállalat értékteremtési folyamatának azonosítása,

megőrzése és ápolása.
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35. ábra: Stratégiai folyamat a jövőképtől az

értékekig

A hat tőke keretbe foglalja az értékteremtési

folyamatot, de van még néhány elem, amely

segíthet a stratégiai tervezés tisztázásában. Ezek a

következők:

• Jövőkép: a szervezet lehetséges és kívánatos

jövőbeli állapotát és helyzetét vázolja fel, tehát a

vállalat kívánt célját írja le.

• Küldetés: a szervezet létezésének célja, valamint

az általa képviselt értékek és alapelvek, amelyek

alapján a vállalkozás működik. Válaszoljon a

következő kérdésekre: mit, mikor, kinek, hol,

meddig és miért tesszük azt, amit teszünk?

• Vállalati értékek: a vállalat tagjainak

gondolkodását és viselkedését befolyásoló

iránytű, amely meghatározza a vállalat

célkitűzéseit (a részvényesi érték, az érdekelt felek

számára való érték és a társadalmi érték

tekintetében).

Ezen elemek alapján szoros kapcsolat van a

stratégia és a vállalat jelenlegi és jövőbeli

erőforrásai, azaz tőkejavai között.

Először is: a stratégiának a meglévő erőforrásokra

kell épülniük, mivel az inputokat és tevékenységeket

úgy kell hasznosítani, hogy azok támogassák a

végrehajtást.

Jövőkép

Küldetés

Stratégiai célkitűzések/elvek

Részvényesi

érték

Érdekelt felek

számára 

jelentkező

érték

Társadalmi

érték



Másodszor: a jövőbeli kihívások leküzdése

érdekében a stratégia végrehajtása változtatásokat

tehet szükségessé az inputok felhasználása és az

üzleti tevékenység terén (nemcsak a fizikai/gyártott

tőke tekintetében, hanem például a szellemi tőke

vagy a kapcsolati tőke megerősítésében is).

Harmadszor: a végrehajtás után a stratégiák

pozitívan vagy negatívan befolyásolhatják az

erőforrások jövőbeli állományát.

Az integrált jelentés stratégiával és erőforrás-

elosztással kapcsolatos részének ezért be kell

mutatnia a vállalat rövid, közép- és hosszú távú

értékteremtési céljait, valamint ismertetnie kell a

vállalat által alkalmazott stratégiákat és az e célok

elérésére irányuló terveket. Nyilvánvaló okokból

fontos, hogy ez a rész szorosan kapcsolódjon az

üzleti modellhez és a jelentés kockázatokat és

lehetőségeket tartalmazó részeihez, hiszen a külső

környezet jelenlegi és várható jellemzőit figyelembe

véve az üzleti modell módosítására lehet szükség a

vállalat által kitűzött értékteremtési célok eléréséhez.

INTEREST - INTEGRÁLT JELENTÉS a KKV-k átláthatóságáért https://www.interest-project.eu

H. ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS ÜZLETI MODELL

H.2. A kockázatok és lehetőségek azonosítása

A kockázatok és a lehetőségek alapos vizsgálata

nagyon fontos annak érdekében, hogy értékelni

tudjuk egy vállalat képességét a hosszú távú

értékteremtés és -megtartás terén. Ez a lépés még

fontosabb a kkv-k esetében, mivel az általuk

mozgósítható pénzügyi, fizikai/gyártott, emberi,

szellemi, társadalmi és természeti tőke korlátozott

mennyisége nagyobb fokú sebezhetőséggel jár.

Továbbá a kkv-k általában kevesebbet fektetnek be a

külső tendenciák szisztematikus nyomon követésébe,

illetve korai előrejelző rendszerekbe, ami csökkenti a

kockázatok előrejelzésére és megelőzésére, valamint

a lehetőségek kiaknázására való képességüket.

Az integrált jelentés kockázatokat és lehetőségeket

taglaló része arra szolgál, hogy felszínre hozzon

minden olyan veszélyt, kockázatot, kárt, fenyegetést

vagy kitettséget, illetve minden olyan lehetőséget

vagy kilátást, amely már hatással volt vagy a jövőben

hatással lehet a vállalatra, és amely alapvető

fontosságú a vállalat folyamatos értékteremtő-

képessége szempontjából. Ez a rész tartalmazza

továbbá azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a fő

kockázatok mérséklése vagy kezelése, illetve a

legfontosabb lehetőségekből származó

értékteremtés érdekében tettek, illetve tesznek. Az

üzleti kockázatokra néhány példát alább sorolunk fel.

• Piaci kockázat (a fogyasztói preferenciák vagy

a versenystruktúra változása, egy fő

beszállítótól való függés)

• Működési kockázat (a beszállítóval kapcsolatos

időbeli vagy minőségi problémák, illetve a

megfelelő humánerőforrás hiánya, sztrájkok)

• Jogi megfelelési kockázat (egy új gyártási vagy

pénzügyi/számviteli szabályozás be nem

tartása, termékszavatosság)

• Gazdasági-pénzügyi kockázat (árfolyam-

ingadozás, nyersanyag- és termékárak)

• Hírnév kockázat (a megosztott negatív vásárlói

vélemények, termékminőségi problémák

hatásai)

Az integrált jelentés készítése során a vállalatnak

azonosítaniuk kell a vállalatra jellemző

kockázatokra és lehetőségekre vonatkozó

előretekintő információikat, beleértve ezekbe a

vállalatnak a tőkejavakra gyakorolt hatásait,

valamint a tőkejavak rövid, közép- és hosszú távú

folyamatos elérhetőségével, minőségével és

megfizethetőségével kapcsolatos információkat.



A kockázatok és lehetőségek azonosítása után a

lehetőségek és veszélyek jelentőségének

megértéséhez számszerűsítsük azok valószínűségét

és várható hatásuk nagyságrendjét. Például –

figyelembe véve a jelenlegi tendenciákat – a

szigorúbb környezetvédelmi szabályozások

bevezetését nagyon valószínűnek értékelhetjük, és

akár valószínűséget is rendelhetünk hozzá.

Esetünkben ez legyen 80 százalék. Figyelembe véve

üzleti modellünket, a szabályozások bevezetésének

következményeit az adott vállalatra gyakorolt

hatásukat tekintve a valósíznűséget statisztikailag

tovább finomíthatjuk, mérsékeltnek tekinthetjük.

Ezért 40 százalékot adunk meg a várható hatás

nagyságrendjeként. Ha a valószínűséget

megszorozzuk a hatással (pl. 0,8 x 0,4 = 0,32), akkor

egy olyan közelítő értéket kapunk, amely segít

megérteni a szigorúbb környezetvédelmi előírások

jelentőségét az adott vállalat számára. Ezután

elemezni lehet, hogy ezek a szabályozások

kockázatot vagy lehetőséget jelentenek-e, és olyan

lépéseket lehet kidolgozni, amelyek célja a

kockázatok megelőzése, illetve a lehetőségek

kihasználása. E megközelítés előnye lehet, hogy

felhívja a figyelmet a korlátozott valószínűségű, de

jelentős várható hatással járó kockázatokra és

lehetőségekre való felkészülés fontosságára.
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H.3. Üzleti modell a gyakorlatban

Egy vállalat üzleti modellje azt mutatja be, hogy

üzleti tevékenységein keresztül hogyan alakítja át az

inputokat outputokká és eredményekké annak

érdekében, hogy stratégiai céljait teljesítse, valamint

hogy rövid, közép- és hosszú távon értéket

teremtsen. Osterwalder és Pigneur (2010) – akiknek

munkáján ez a szakasz nagyrészt alapul – úgy

határozzák meg az üzleti modell lényegét, mint

olyan modellt, amely leírja azt a logikát, ahogyan

egy szervezet értéket teremt, ezt az értéket

fenntartja és amelynek segítségével bevételt

generál. Az integrált jelentés szempontjából fontos

hangsúlyozni, hogy ez az érték többdimenziós, és

nem csak az ügyfelek és a tulajdonosok számára

jelentkező érték. Az integrált jelentésben leírhatja

üzleti modelljét annak érdekében, hogy bemutassa,

vállalata hogyan használja fel a belső és külső

inputokat arra, hogy értéket teremtsen saját maga,

az ügyfelek és más érdekelt felek számára. Az üzleti

modellezés a következőkre szolgál:

• elmagyarázza, hogy miért létezik a vállalat: mivel

foglalkozik, mi a jövőképe és a küldetése?;

• megismerteti az olvasókkal a vállalkozás

értékteremtésének fogalmát;

• rendszerezi a folyamatokat és tevékenységeket;

• azonosítja a legfontosabb erőforrásokat

(inputok), értékeket (outputok és eredmények) és

tevékenységeket;

• meggyőzi az érdekelt feleket arról, hogy a vállalat

vezetése és alkalmazottai világos és hiteles

elképzeléssel rendelkeznek a vállalkozásról;

• szükség esetén a modell újratervezhető és

felülvizsgálható.

Az üzleti modell tehát a tervezéshez, a stratégiához,

a kockázatokhoz és a lehetőségekhez kapcsolódik.

Az üzleti modell magja – az értékajánlat – a

stratégiáról, a jövőképről, a küldetésről és a vállalati

értékekről szól.

A jelenlegi és a jövőben megvalósítani kívánt üzleti

modell azonosítására alkalmas egyik keretrendszer

az üzleti modell vászon (Business Model Canvas,

BMC) (Osterwalder és Pigneur, 2010). A BMC egy

olyan stratégiai üzleti tervezési eszköz, amely segít

az üzleti terv és az üzleti modell létrehozásában és

strukturálásában. A BMC eredeti formájában

leginkább az ügyfelekre összpontosít, de a

keretrendszerbe más érintettek is integrálhatók.

https://www.wiley.com/en-us/Business+Model+Generation:+A+Handbook+for+Visionaries,+Game+Changers,+and+Challengers-p-9780470876411
https://www.strategyzer.com/canvas


Az üzleti modell a vállalat üzleti tevékenységének

összefoglalása, a BMC kilenc építőelemet határoz

meg a fő változók összegzésére. Ezek az

építőelemek négy fő területbe sorolhatók. Az alábbi

ábra szemlélteti a különböző területek

összefüggéseit és kapcsolódási pontjait.

36. ábra: Üzleti modell vászon
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A modell középpontjában az értékajánlat áll. Ez a

cég létjogosultságával, az általa kínált termékekkel

és szolgáltatásokkal kapcsolatos. Az ügyfélmodell

(jobb oldali terület) a piaci kapcsolatokról szól: ki

vásárolja a vállalat termékeit és szolgáltatásait, kik a

legfontosabb ügyfelek, a vállalkozás hogyan tudja

elérni a vevőket, például az érték közös

megteremtésében.

A bal oldali terület, az infrastruktúra a működési

folyamatokkal és az értékteremtés alapvető

eszközeivel és folyamataival kapcsolatos. Az alsó

terület a pénzügyi szempontokkal (költségekkel és

bevételekkel) foglalkozik. Most pedig rátérünk arra,

hogy külön-külön megvizsgáljuk ezeket a

területeket, ezáltal bemutatva, hogy hogyan építheti

fel és fejlesztheti üzleti modelljét.

Kiemelt 

erőforrások

Kiemelt

tevékenységek

Kiemelt partnerek Értékajánlat Ügyfelek

Költségek Bevételek

Forrás: saját illusztráció az American Society for Engineering Education (ASEE)

https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model elképzelése alapján.

https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model


H.3.1. Értékajánlat

A vállalkozás saját üzleti modelljének

megalkotásához és fejlesztéséhez hasznos, ha a

középpontba az értékajánlatot helyezzük. Ez

határozza meg azokat a termékeket és

szolgáltatásokat, amelyeket a vállalat az ügyfelek

igényeinek kielégítésére kínál, és amelyek értéket

képviselnek egy adott ügyfélszegmens számára. Egy

vállalat értékajánlata valójában a vállalkozás

megkülönböztető jegye.
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37. ábra: Értékképzés

38. ábra: 

Érték-

ajánlati

példák

Egy vállalat a termékein és szolgáltatásain keresztül

különbözteti meg magát versenytársaitól. Az

integrált jelentésben ezt nevezik outputoknak és

eredményeknek (lásd IIRC Framework 2021, 42-43.

o.).

Az integrált jelentés szempontjából releváns és

kitágított perspektívából szemlélve az értékajánlat

nemcsak a vállalat által az ügyfeleinek kínált

outputokról és eredményekről szól, hanem az

összes érdekelt félnek – beleértve az

alkalmazottakat, üzleti partnereket, intézményeket,

helyi közösséget stb. – kínált outputokról és

eredményekről is. Az értékajánlatra néhány példát

alább láthatunk.

Ügyfelek

Kiemelt 

erőforrások

Kiemelt

tevékenységek

Kiemelt 

partnerek
Értékajánlat

Költségek Bevételek

Termékkel 

kapcsolatos

 az újdonság ereje (pl. az 

okostelefonok megjelenése)

 teljesítmény (fejlettebb PC-k, 

kevésbé szennyező gyártási 

folyamatok)

 egyéni igények kiszolgálása 

(tömeges személyre szabás)

 dizájn (pl. új fülhallgató)

 márka/státusz (pl. Rolex)

Árköltséggel 

kapcsolatos

 ár-érték (fapados légitársaságok)

 költségcsökkentés (kész vállalati 

szoftver)

 kockázatcsökkentés (garancia 

használt autókra)

Ügyféllel 

kapcsolatos

 segítségnyújtás az ügyfélfeladatok 

terén (teljes körű bérleti 

szolgáltatások adatai)

 hozzáférés (Netjets, Grameen

Bank)

 kényelem és használhatóság 

(iTunes)

 kényelem (házhozszállítási 

szolgáltatás)

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf


Ezeknek a megkülönböztető jegyeknek

köszönhetően:

• egy termék vagy szolgáltatás képes kielégíteni az

ügyfelek/érintettek igényeit,

• egy termék vagy szolgáltatás képes megoldani az

ügyfél/érintett problémáját és

• az ügyfelek az adott terméket vagy szolgáltatást

kínáló vállalatot választják egy versenytárs

helyett.
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H.3.2. Ügyfélmodell

Az üzleti modell piaci oldala, amelyet

ügyfélmodellnek nevezünk, arra vonatkozik, hogy a

vállalat milyen értékekben hisz, mit kínál ügyfeleinek

és az érdekelt feleknek, és hogyan kommunikál

velük. Itt az ügyfelek és az érintettek számára

történő értékteremtésről van szó, ezért a társadalmi

és kapcsolati tőke kiemelten fontos. Ennek kapcsán

három elemet kell figyelembe venni: az

ügyfélszegmenseket, a csatornákat és az

ügyfélkapcsolatokat.

39. ábra:

Ügyfél-

modell

Az ügyfélszegmensek az emberek vagy szervezetek

azon különböző csoportjai, amelyeket egy vállalat el

akar érni, valamint termékei és szolgáltatásai révén ki

akar szolgálni. Minden üzleti modell középpontjában az

ügyfeleknek kell állniuk, mivel jövedelmező ügyfelek

nélkül egyetlen vállalat sem maradhat fenn sokáig. A

vállalkozás ügyféligényeinek hatékonyabb kiszolgálása

érdekében fontos, hogy a vállalat ügyfeleit

szegmensekbe és csoportokba sorolja, majd eldöntse,

hogy mely csoportokat kívánja kiemelten kezelni.

A marketing 4P-je (termék, ár, értékesítési út,

marketingkommunikáció) alapján az ügyfélcsoportok

különálló ügyfélszegmensekbe szervezhetők,

amennyiben:

• igényeiket különböző termékekkel és

szolgáltatásokkal lehet kielégíteni (termékkel

kapcsolatos);

• különböző csatornákon keresztül érhetők el (az

elosztási csatornához kapcsolódik);

• különböző ügyfélkapcsolati tevékenységeket

igényelnek (kommunikációs csatornához kapcsolódik);

• jövedelmezőségük jelentősen eltér (prémium vagy

standard szegmens);

• hajlandóak többet fizetni a szolgáltatás különböző

típusaiért (árhoz kapcsolódik).

Kiemelt 

erőforrások

Kiemelt

tevékenységek

Kiemelt 

partnerek
Értékajánlat Ügyfelek

Költségek Bevételek



A csatornák azt írják le, hogy egy vállalat hogyan

kommunikál és hogyan éri el ügyfélszegmenseit

azért, hogy értékajánlatát eljuttassa hozzájuk. A

forgalmazási és értékesítési csatornák, valamint az

ügyfelekkel folytatott kommunikáció határozzák

meg az ügyfelek és a vállalat közötti kapcsolatot.

Ezek a csatornák kulcsszerepet játszanak a

fogyasztói élmény kialakításában is. A csatornáknak

költséghatékonyaknak és a vevők elérése céljából

megfelelőknek kell lenniük.

A csatornáknak számos funkciója van, többek között

a következők:

• az ügyfelek figyelmének a vállalat termékeire és

szolgáltatásaira való irányítása;

• az ügyfelek segítése az értékajánlat

megítélésében;

• az ügyfelek számára bizonyos

termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférés

lehetővé tétele;

• az ügyfelek számára az értékajánlatok

megvalósításában való segítségnyújtás;

• értékesítés utáni ügyfélszolgálati szolgáltatások

biztosítása.
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Az ügyfélkapcsolatok azok a kapcsolattípusok,

amelyeket egy vállalat meghatározott ügyfelekkel

(szegmensekkel) létesít. Ez a tevékenység azzal

kapcsolatos, hogy egy cég hogyan szerzi meg,

növeli és tartja fenn ügyfélbázisát. Az üzleti modell

meghatározásakor fontos tisztázni, hogy a

vállalatnak az ügyfelekkel való kapcsolatai milyen

mértékben személyes vagy automatizált jellegűek.

Ez határozza meg az ügyfeleivel való kapcsolatainak

közelségét és jellegét.

Az ügyfélkapcsolatoknak több kategóriája létezik,

amelyeket alább ismertetünk. Ezek akár egyidejűleg

is jelen lehetnek egy cég és az egyes

ügyfélszegmensek közötti kapcsolatokban.

• Személyes kapcsolatfelvétel (történhet az

üzlethelyiségben, telefonon vagy elektronikus

úton);

• Kiemelt ügyfélkapcsolati támogatás (pl. privát

banki szolgáltatások);

• Önkiszolgálás (az ügyfelek kiszolgálják magukat);

• Automatizált szolgáltatások (pl. automaták,

amelyek felismerik a vásárlókat a személyes

online profilok alapján és személyre szabott

ajánlatokat tesznek); közösségek (pl. egy cég

Facebook-oldala);

• Vegyes szolgáltatások (főként

automatizált/önkiszolgáló, de probléma esetén

személyes kapcsolatfelvétel, pl. banki forródrót);

• Közös értékek létrehozása (pl. a YouTube arra

ösztönzi a felhasználókat, hogy készítsenek

tartalmakat és lehetőséget biztosít az ilyen

tartalmak megosztására).

Összefoglalva: az üzleti modell ügyfélmodellje

területén a következő kérdések fontosak:

• A vállalat minden figyelembe veendő

ügyfélszegmensnek/érdekelt félnek értéket kínál?

• Az ügyfelek számára vonzó ez az érték?

Vennék/veszik-e az ügyfelek a vállalkozás

termékeit/szolgáltatásait? Mit tehet a vállalkozás

a hírneve öregbítése és fenntartása érdekében?

• A vállalkozás tényleg képes ezt az értéket

nyújtani? Kifizetődő ez a vállalkozás számára?

• Elégedettek az ügyfelek? Hogyan kezeli a

vállalkozás az ügyfélpanaszokat?



H.3.3. Infrastruktúra

Az üzleti modell harmadik területe az értékteremtési

folyamat során használt infrastruktúra, ami a kiemelt

erőforrásokból, kiemelt tevékenységekből és kiemelt

partnerekből tevődik össze.

A kiemelt erőforrások azokat a kiemelt eszközöket

jelentik, amelyekre a vállalatnak szüksége van

ahhoz, hogy üzleti modelljét működtesse. Ezek

teszik lehetővé a vállalat számára, hogy értéket

teremtsen és kínáljon, jelen legyen a piacon,
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40. ábra: Infrastruktúra

kapcsolatot teremtsen az ügyfélcsoportokkal és

bevételt generáljon. A különböző üzleti modellek

különböző kiemelt erőforrásokat igényelnek.

Az erőforrások az integrált jelentés esetében

használt terminológiában az inputok.

Fontos, hogy a kulcsfontosságú erőforrásokra

összpontosítsunk, azaz azokra az erőforrásokra,

amelyek a vállalat számára kiemelten fontosak az

értékteremtés, a termékek és szolgáltatások

forgalmazásának lehetővé tétele és a bevételszerzés

szempontjából.

A BMC-ben használt kiemelt erőforrásokat

összekapcsolhatjuk az integrált jelentésben használt

tőkejavakkal:

• tárgyi erőforrások (fizikai/gyártott tőke): ebbe a

kategóriába tartoznak az olyan fizikai eszközök, mint

a gépek, épületek, járművek, rendszerek, hálózatok;

• szellemi erőforrások (szellemi tőke): magukban

foglalják a márkaneveket, szellemi tulajdont,

szabadalmakat, szerzői jogokat, partnerségeket,

ügyféladatbázist;

• emberi erőforrások (humán tőke): az emberi tényező

nagyon fontos különösen a kreatív és tudásalapú

iparágakban és a szolgáltatási szegmensben; valamint

• pénzügyi erőforrások (pénzügyi tőke): egyes üzleti

modellekre jellemző, hogy pénzügyi erőforrásokra

és/vagy garanciákra van szükség, amelyek

megtestesülhetnek adósság (pl. hitelkeret) vagy saját

tőke (a befizetett tőke növelésének lehetősége, pl. új

részvények kibocsátása) formájában.

Kiemelt 

erőforrások

Kiemelt

tevékenységek

Kiemelt 

partnerek
Értékajánlat Ügyfelek

Költségek Bevételek



A kiemelt partnerek közé tartoznak a beszállítók és

a partnerek, akik a vállalat üzleti modelljének

működéséhez járulnak hozzá. A vállalatok számos

okból alakíthatnak ki partnerségeket, ezek a

partnerségek pedig ma már számos üzleti modell

sarokkövévé váltak. A vállalatok azért kötnek

szövetségeket, hogy optimalizálják üzleti

modelljüket, csökkentsék a kockázatokat, illetve

erőforrásokat szerezzenek, piachoz jussanak. Ide

sorolhatjuk mindazokat a tőkejavakat, amelyek a

kulcsfontosságú erőforrások közül kimaradtak:

először is a társadalmi és kapcsolati, valamint a

természeti tőkét, ám más tőkejavak olyan részei is

feltüntethetők itt, amelyek felett a vállalat nem

rendelkezik ellenőrzéssel. Fontos, hogy a vállalkozás

együttműködjön és kooperáljon partnereivel az

értékteremtési folyamat javítása érdekében, például

optimalizálással (pl. közös infrastruktúrával),

kockázatcsökkentés (pl. új technológiák közös

fejlesztése) vagy bizonyos erőforrások (pl.

nyersanyagok, alkatrészek, tudás, licenszek vagy

vevői hozzáférés) megszerzése révén.
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H.3.4. Pénzügyi modell

Az üzleti modell utolsó területe a pénzügyi modell.

Ez választ ad arra, hogy hogyan tudja a vállalkozás

üzleti ötletét nyereségre váltani, valamint hogy

hogyan és milyen forrásokból fogja fedezni

vállalkozása indulási és működési költségeit. A

pénzügyi modell így a költségekből és a

bevételekből áll.

41. ábra: Pénzügyi modell

Fontos, hogy a vállalkozás tisztán lássa és

megfelelően kezelje költségeit, mivel ezek nagyban

befolyásolják a nyereséget és így egyúttal az

értékteremtést is.

Kiemelt 

erőforrások

Kiemelt

tevékenységek

Kiemelt 

partnerek
Értékajánlat Ügyfelek

Költségek Bevételek



A költségek fix- és változó költségekre oszthatók. A

fixköltségek nem változnak az előállított áruk és

szolgáltatások mennyiségével (pl. termelő

berendezések értékcsökkenése, iroda bérlet díja),

míg a változó költségek a nagyobb előállított

mennyiséggel együtt – arányosan, vagy nem

arányosan - nőnek (pl. nyersanyagok, rezsi

költségek). Sok költség mindkét jellemzővel

rendelkezik, lásd pl. egy bérelt gép lízingdíja.

Szerződéstől függően pl. egy bizonyos küszöbérték

alatti volumenek esetén ezek a költségek állandóak

maradnak, de a volumen növekedésével a költségek

meredeken emelkednek a szükséges

többletegységek felhasználása miatt. Fontos, hogy a

termelési volumen változása esetén gondosan

elemezzük a költségek változását.

A költségeket feloszthatja cash-flow hatású

költségekre (azonnali pénzkiáramlást okozó

költségek) és cash-flow hatással közvetlenül nem

járó költségekre, amelyek múltbeli kifizetést okoztak,

de költségként jelenben kerülnek elszámolásra(pl.

értékcsökkenés egy gépvásárlás után). Figyelembe

veheti a könyvelési tranzakciók által nem kezelt

gazdasági hatásokat is. Pl., hogy a vállalkozás saját

tőkéje esetében a könyvelésben nem veszik

figyelembe a hozamot, a cég tulajdonában lévő

háznak nincs bérleti díja, egyéni vállalkozóként

pedig nem kap fizetést.
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Ezeket a szempontokat szem előtt kell tartania az

költségek értelmezése, számítása és az árkalkuláció során

a saját tőke költségek, az elvárt nyereség, sőt a vállalati

érték meghatározása kapcsán. Ezek a kimutatásokban

meg nem jelenő költségek magasabb kalkulált

egységenkénti költségekhez és árakhoz vezetnek, amit az

ügyfeleinek meg kell fizetnie. Az így keletkező magasabb

nyereség révén a vállalkozás fedezni tudja ezeket a

költségeket.

A bevételek arra vonatkoznak, hogy a vállalatnak termékei

és szolgáltatásai értékesítéséből mennyi bevétele

származik, milyen gyakran és milyen módon. Itt tehát

szoros kapcsolat áll fenn az ügyfélmodellel.

Néhány gyakori bevételi modell:

• Közvetlen értékesítés

• Előfizetéses modell (havi vagy éves, előre egyeztetett)

• Használati díj (átalánydíj vagy igény szerinti díjak

(mennyiség- vagy egységenkénti díjak)

• Bérlés

• Matchmaker modell (pl. megosztáson alapuló

gazdasági alkalmazások)

• Freemium modell (ingyenes alapszolgáltatás, extra

szolgáltatásokból származó bevétel)

A BMC logikailag összeegyeztethető az integrált

jelentéssel és a hat tőkével. Ebben a tekintetben

fontos, hogy a kiemelt erőforrások körét kiterjesszük

annak érdekében, hogy az értékajánlat

meghatározásakor az outputokat és az

eredményeket is felöleljük, valamint hogy a

költségszerkezetet és a bevételeket ne csak a

pénzügyi tőke szempontjából értelmezzük, hanem

az inputok és az eredmények bármely olyan

változásának szempontjából is, amelyek a vállalat,

illetve a társadalom számára keletkeznek.

Ebben a fejezetben azt tárgyaltuk, hogy a

vállalkozás hogyan kommunikálhatja az

értékteremtést és az üzleti modelljét az érintettek

felé. Az értékteremtésnek fontos részét képezik a

vállalat által felhasznált erőforrások. Az integrált

jelentésben ezeket az erőforrásokat tőkejavaknak

nevezik. A következő fejezet segít e tőkejavak

azonosításában és számszerűsítésében, emellett

tömören meghatározza az integrált jelentésben

körülhatárolt hat tőkeelemet, valamint példákkal és

kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal is illusztrálja

azokat.



Adatvezérelt 

menedzsment 

Adatszolgáltatás

Adat-

elemzés Validálás

Adatgyűjtés és 

tárolás

Keretrendszer 

fejlesztése és a 

mutatók 

kiválasztása

Célkitűzés

Beavatkozás Terv

MegvalósításÉrtékelés

A tőkejavak azonosításában és számszerűsítésében

a PDCA-ciklust, a „terv", „megvalósítás”, „értékelés”

és „beavatkozás” (cselekvés) tipikus (iteratív)

menedzsmentfolyamatát követjük.
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42. ábra: A tőke azonosítása és számszerűsítési köre Célkitűzés: A tőkejavak (inputok) olyan

értékkészletek, amelyek a vállalat tevékenységei és

outputjai révén növelhetők, csökkenthetők vagy

átalakíthatók. A tőkejavak azonosítását a vállalkozás

üzleti tevékenysége vagy az az ágazat határozhatja

meg, amelyben a vállalkozás tevékenykedik. A

vállalat üzleti tevékenysége során alkalmazott

tőkejavak ismerete lehetővé teszi az erőforrás-

tervezést és a kapcsolódó döntéshozatalt. Egy

vállalat tárgyi és immateriális erőforrásokat

használhat. A nyersanyagok, a föld, a munkaerő és a

pénzügyi erőforrások tárgyi erőforrások, míg az

ötletek, az információk és a tudás immateriális

erőforrások.

A keretrendszer kidolgozása és a mutatók

kiválasztása a következőképpen történik: Határozza

meg, hogy mit szeretne vizsgálni, és határozza meg

a számszerűsítés körét! Hatékony keretrendszert

úgy tud kialakítani, ha különböző mérőszámokat

határoz meg, ezeket integrálja, és azonosítja a

szükséges adatokat, valamint ezek adatforrását,

gyűjtési módját és ellenőrzését. Fontos, hogy

elkülönítetten kezelje az állományváltozási

(dinamikus) és statikus adatokat. A teljesítményt a

vállalat stratégiai célkitűzésekhez viszonyított

eredményei tekintetében, illetve azoknak a

tőkejavakra gyakorolt hatására vonatkozó

eredmények fényében is mérnie kell.

Forrás: IMPACT Measurement Working 

Group (2014),

Measuring impact. Subject paper of the 

Impact Measurement Working Group 

(2014, 7. o.).



43. ábra: Inputok, outputok, eredmények
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A fő teljesítménymutatók megállapítása során

különbséget tehet a követő (múltra vonatkozó) és

az előidejű (jövőre vonatkozó) mutatók között. A

követő mutatók visszatekintenek, hogy fel lehessen

mérni, hogy sikerült-e elérni a tervezett

eredményeket. A másik csoport előre tekint, hogy

célokat határozzon meg a jövőbeli eredményekre és

eseményekre vonatkozóan. Ajánlatos az összes KPI-t

feltérképezni, hogy a mérési rendszerről egyfajta

„hőtérképet” kapjunk. Fordítson figyelmet a hideg

foltokra, amelyek a nem megfelelően ellenőrzött

területeket jelentik, valamint a túlfűtött, nagyfokú

információs redundanciával rendelkező foltokra!

Forrás: saját illusztráció az Impact Measurement Working Group (2014), Measuring impact. Subject paperof the

Impact Measurement Working Group c. publikációja alapján. (2014, 6. o.).

Bizonyos 

tevékenységek 

érdekében 

alkalmazott 

ráfordítások

Olyan 

tevékenységek vagy 

feladatok, 

amelyeket konkrét 

célok támogatása 

érdekében hajtanak 

végre

Kézzelfogható, 

azonnal megvalósuló 

gyakorlatok, 

termékek és 

szolgáltatások, 

amelyek az elvégzett 

tevékenységek 

eredményeként 

jönnek létre

Termékek és 

szolgáltatások 

nyújtásából eredő, 

egyénekre vagy a 

környezetre 

gyakorolt 

változások, illetve 

hatások

A társadalomra vagy 

a környezetre 

gyakorolt változások 

vagy hatások, 

amelyek az elért 

eredményekből 

következnek

TŐKEJAVAK TEVÉKENYSÉG OUTPUT EREDMÉNY HATÁS

Értékkészletek Értékáramlás Teljesítménymérés



INTEREST - INTEGRÁLT JELENTÉS a KKV-k átláthatóságáért https://www.interest-project.eu

I. TŐKEJAVAK AZONOSÍTÁSA ÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE

Adatgyűjtés és tárolás: fontos a minőségi, illetve a

mennyiségi adatok megbízható gyűjtése,

rendszerezése és tárolása, ami kritikus lépés a

szervezet eredményeinek, valamint a belső és külső

környezetre gyakorolt hatásainak megértésében.

Ebben a folyamatban a következő lépések

hasznosak.

1. Dolgozza ki az adatgyűjtés kritériumait és

irányelveit! Gondolja át az adatgyűjtés módját és

gyakoriságát!

2. Azonosítsa a releváns adatforrásokat! Vegye

figyelembe a meglévő informatikai rendszerekből

kinyerhető adatokat, valamint a felmérésekből és

interjúkból kinyerhető információkat!

3. Az adatok összegyűjtése, rendszerezése és

tárolása időben és szervezett módon történjen!

Megjegyzendő, hogy az adatbázisokból kinyert

kvantitatív adatok jellemző módon átalakítás és

összesítés után használhatók. A felmérésekből és

interjúkból származó, kvalitatív adatokat

rendszerezni és kategorizálni kell.

Perspektíva

Kritérium

Meghatározott Átmeneti Kiegyensúlyozott Átmeneti Általános

Üzleti tartomány egyetlen feladat egy folyamat üzleti funkció

a közeli 

környezettel 

való 

kölcsönhatás

kölcsönhatás a 

makro-

környezettel

Szervezeti 

hatókör
egyéni egy csapat osztály / projekt egy vállalat ellátási lánc

Időbeli 

orientáció
múlt

legutóbbi 

időszak
jelenlegi adatok

következő 

időszak

nagy 

hatótávolság
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működési 
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külső 
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44. ábra: KPI hőtérkép (példa ügyfél-elégedettségi szint értékelésére)



Validáció: az adatok validálásához és a megfelelő

minőség biztosításához a következőket kell tennie.

1. Ellenőrizni kell, hogy az adatok teljesek és

átláthatóak-e – adott esetben a számítások és

feltételezések ismert adatforrásokkal való

összevetésével.

2. Mérlegelni kell és kompromisszumot kell hozni a

megfelelő döntés meghozatalához nem

elegendő információ és a további adatok

beszerzésének ideje között.

3. Biztosítani kell, hogy az adatok gyűjtése és

feldolgozása ne legyen túlságosan időigényes és

költséges.

Adatelemzés: a KPI-rendszer kidolgozása és az

adatok összegyűjtése után ajánlott a mérőszámok

felülvizsgálata és elemzése annak érdekében, hogy

megértsük, hogyan halad a vállalkozás a

célkitűzésekhez képest.

Adatszolgáltatás: a KPI-rendszer elemzésének

eredményeit meg kell osztani a legfontosabb

érdekelt felekkel. Fontos, hogy a vállalkozás a KPI-

ket koherensen, hitelesen és megbízhatóan hozza

nyilvánosságra, hogy hatékonyan tájékoztathassa az

érintetteket a döntéseiről.
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Adatvezérelt irányítás: az utolsó lépés a jelentett

adatokkal kapcsolatosan az érdekelt felek

visszajelzéseinek értékelése, valamint a működési

változtatásokra vagy a KPI-rendszer kiigazítására

vonatkozó ajánlások kezelése. Ezt a folyamatot

rendszeres időközönként felül kell vizsgálni azért,

hogy megállapíthassuk, szükséges-e változtatásokat

eszközölni az integrált jelentés terén. A következő

alfejezetben részletesen ismertetjük a hat tőkét.
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PÉNZÜGYI TŐKE

A vállalat rendelkezésére álló pénzeszközök összessége, amelyet az 

értékteremtési folyamat során az áruk előállítására és a szolgáltatások 

nyújtására használnak fel. Finanszírozás útján (például hitelek, saját tőke 

vagy támogatások formájában) szerezhető meg, illetve működés vagy 

befektetések révén visszatartott nyereség formájában keletkezik.

A pénzügyi tőke olyan csereeszköz, amelynek értéke más tőkeformákra 

való átváltással szabadítható fel.

Meghatározás

Rendelkezésre álló tőke

• pénzeszközök

• rövid távú pénzügyi befektetés

• hosszú távú pénzügyi befektetés

Újra befektetett tőke

• üzleti tevékenységből származó pénzforgalmi többlet

• befektetés megtérülése

• pénzügyi tevékenységek megtérülése

Példák

Értékkészletek (statikus)

• készpénzállomány, pénzeszköz állomány

• rövid lejáratú pénzügyi befektetések lejáratukkor

• hosszú távú pénzügyi befektetések lejáratukkor

• rendelkezésre álló pénzeszközök kölcsönökből, támogatásokból, 

befizetett saját tőkéből

Értékáramlás (dinamikus)

• üzleti tevékenységből származó nettó cash flow

• új hitelek, támogatások, tőkejuttatások 

• kifizetett kamatok és osztalékok

• a fejlesztési projektekre fordított tőkekiadások (létesítmények, 

technológia, erőforrások)

Készletek és áramlások 

Követő indikátorok

• likviditási ráta

• készpénzhányad

• gyorsasági mutató

• átlagos beszedési időszak

• átlagos fizetési határidő

• értékesítés árbevétele

• vevőkövetelések

• pénz-átváltási ciklus

• befektetett tőke megtérülése (ROIC) 

Kulcs-teljesítménymutatók (KPI-k)
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Növekedési potenciál

• K+F befektetési alap

• kockázati befektetési alap

Előidejű indikátorok

• pénzügyi helyzet 

(hitelképesség)

• súlyozott átlagos tőkeköltség 

(WACC)

• a nettó adósságnak a saját 

tőkéhez viszonyított aránya (%)

• nettó adósság és készpénz 

aránya (%)

• CAPEX

• piaci részesedés

EREDMÉNYEK
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I. TŐKEJAVAK AZONOSÍTÁSA ÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE: I.2. Fizikai/gyártott tőke

FIZIKAI/GYÁRTOTT TŐKE

Az ember által létrehozott minden olyan fizikai objektum, amely a 

természetes fizikai objektumoktól eltérően a szervezet rendelkezésére 

áll, és amelyet az értékteremtéshez hozzájáruló áruk előállításához és 

szolgáltatások nyújtásához használnak fel. Ide tartoznak a szervezet 

tulajdonában, lízingjében vagy ellenőrzése alatt álló épületek, 

berendezések és infrastruktúra.

A fizikai/gyártott tőke részei lehetnek a szellemi tulajdon elemei, 

amelyek a szellemi tőke egyik összetevőjét jelentik.

Meghatározás

Fizikai infrastruktúra

• épületek

• termelési helyszínek

• raktárak

• elosztóközpontok

• kiskereskedelmi üzletek

Példák

Értékkészletek (statikus)

• gyártósorok száma

• üzletek száma

• elosztóközpontok száma

• raktárkapacitás

• gyártósor kapacitása

• vásárolt berendezések értéke

• felújított berendezések értéke

• lízingelt berendezések értéke

• saját előállítású fizikai tőke értéke

Készletek és áramlások 

Követő indikátorok

• felhasznált termelési kapacitás

• gyártósorok termelékenysége 

• hatékonysági ráta: árbevétel/fizikai tőke

• használt raktárhely

• jármű kilométer-forgalma

• jármű terhelhetősége

• elhasználódottság

Kulcs-teljesítménymutatók (KPI-k)
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Berendezések

• gépek és szerszámok 

• járművek

Technológiai infrastruktúra

• hálózatok

• rendszerek

Hozzáférés a közös infrastruktúrához

• úthálózatok

Előidejű indikátorok

• a gyártási folyamat 

automatizáltsági szintje

• állásidők

• berendezések 

meghibásodásának aránya

• karbantartási idő

• berendezés kora

• ROA

• ROI

Értékáramlás (dinamikus)

• folyamatban lévő 

eszközbeszerzések várható 

beszerzési értéke

• saját beruházások 

nagyságrendje

• közterületekre vonatkozó 

engedélyek jellege

• hálózathoz csatlakoztatott 

objektumok (IOT)

• avulási ütem

EREDMÉNYEK
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I. TŐKEJAVAK MEGHATÁROZÁSA ÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE: I.3. Szellemi tőke

SZELLEMI TŐKE

A vállalat számára versenyelőnyt biztosító, tudásalapú képességek, 

beleértve ebbe a szellemi tulajdont, így például a szabadalmakat, a 

szerzői jogokat, szoftvereket és szervezeti rendszereket, eljárásokat és 

protokollokat, valamint a szervezet által kifejlesztett márkához és 

hírnévhez kapcsolódó immateriális javakat.

A szellemi tőke hordozója maga a szervezet.

Meghatározás

Szellemi tulajdon

• védjegyek, formatervezések, 

szerzői jogok, márkák, szabadalmak

Technológiák és licenszek

• szoftver, hálózati erőforrások,

szabadalmaztatott és licenszelt

technológiák, viszonteladói jog

licensze

Példák

Értékkészletek (statikus)

• szabadalmak száma

• a rendelkezésre álló licenszek 

száma

• bejegyzett védjegyek,

szerzői jogok

• minőségi tanúsítványok

• folyamatban lévő K+F projektek

• szoftverlicenszek típusai és 

működési területei

Készletek és áramlások 

Követő indikátorok

• K+F a bevétel százalékában

• K+F pályázatok sikerességi aránya

• Márkaérték

• Hatékonysági ráta: árbevétel alapú

Kulcs-teljesítménymutatók (KPI-k)

ÉRTÉKVEZÉRLŐK

S
T
R

A
T
É
G

IA
I 

C
É
L
K

IT
Ű

Z
É
S
E
K

Eljárások és protokollok

• know-how, receptek, 

algoritmusok

• üzletpolitika és utasítások, 

operatív irányítási rendszerek

• hallgatólagos tudás

Előidejű indikátorok

• az egy alkalmazottra jutó 

innovációs kezdeményezések 

száma

• K+F projektek éves 

munkaterhe

• innovációk megszerzésébe 

való beruházás

Értékáramlás (dinamikus)

• új licenszek

• kiterjesztett licenszek

• új tanúsítványok

• megújított tanúsítványok

• bevezetett új termelési  

szabványok (vagy eljárások) 

• a továbbfejlesztett technológiák 

révén szellemi tőke fejlesztése

EREDMÉNYEK
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I. TŐKEJAVAK AZONOSÍTÁSA ÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE: I.4. Humán tőke

HUMÁN TŐKE

Egyéni kompetenciák (hallgatólagos és implicit tudás), a munkavállalók 

és vezetők képességei, készségei és tapasztalatai, a vállalati stratégia 

megértésére és végrehajtására való képesség, a folyamatok, áruk és 

szolgáltatások javítására irányuló motivációjuk, beleértve az 

értékteremtés érdekében történő vezetésre és együttműködésre való 

képességüket is.

A humán tőke hordozója egy-egy alkalmazott, munkatárs vagy ezek 

csoportja.

Meghatározás

Humánerőforrás

• vezetők, alkalmazottak, szabadúszók

vállalkozók, gyakornokok

Készségek és kompetenciák

• műszaki és vezetői készségek

• munkatapasztalat

• teljesítmény-, illetve ügyfél-

orientáció

Példák

Értékkészletek (statikus)

• alkalmazottak száma

• alvállalkozók száma

• gyakornokok száma

Készletek és áramlások 

Követő indikátorok

• foglalkoztatási struktúra

(tapasztalat, végzettség, nem, életkor)

• alkalmazottak fluktuációs aránya

• hiányzási arány

(szabadság, betegség, 

balesetek)

• munkahelyi balesetek aránya

• balesetmentes időszak

• túlóradíj

Kulcs-teljesítménymutatók (KPI-k)
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Munkakörülmények

• egészség és biztonság

• a munkavállalók jóléte

• erős etikai kultúra

• szervezeti magatartás

Előidejű indikátorok

• képzési idő 

alkalmazottanként

• egy alkalmazottra jutó 

képzési költségek

• alkalmazottak elégedettségi 

aránya

• gyakornokok megtartása

Értékáramlás (dinamikus)

• a munkavállalók által 

megszerzett szakmai 

bizonyítványok

• előléptetések száma

• nyugdíjazási arány

EREDMÉNYEK
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I. TŐKEJAVAK AZONOSÍTÁSA ÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE: I.5. Társadalmi és kapcsolati tőke

TÁRSADALMI ÉS KAPCSOLATI TŐKE

Az a képesség, hogy egy egyén, csoport, szervezet vagy közösség a 

társadalmi hálózatok, a bizalom, a közös normák és a vonatkozó 

működési engedélyek révén eszközöket vagy erőforrásokat, tudást és 

információt biztosítson vagy szerezzen meg a maga javára.

A társadalmi és kapcsolati tőke hordozója a szervezetek hálózata.

Meghatározás

Kulcsfontosságú kapcsolatok

• érdekelt felek bizalma

• pozitív kapcsolat a munkavállalókkal

és a szakszervezetekkel

• stratégiai kapcsolatok szolgáltatókkal

és beszállítókkal

• konstruktív kapcsolat 

a hatóságokkal és szabályozókkal

• a társadalomnak a vállalkozások

működésébe vetett hite

Példák

Értékkészletek (statikus)

• támogatott szociális programok

száma    

• céges társadalmi események 

száma

• üzleti partnerek száma

• szakmai testületekben való tagok 

száma

• szakmai és tudományos hivatkozások száma

• szponzori szerződések értéke

• egyetemekkel vagy kutatóintézményekkel közös projektek száma

Készletek és áramlások 

Követő indikátorok

• a bevételek szociális projektekre

költött részéből a vállalati

társadalmi befektetés aránya

• munkavállalók által önkéntes

tevékenységgel eltöltött munkaidő

• aktív ügyfelek (számlák) száma

• hűséges ügyfelek száma

Kulcs-teljesítménymutatók (KPI-k)
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Hírnév

• az ügyfelek magas szintű 

elégedettsége és hűsége

• az iparági társakkal való 

kapcsolatok

• civil szervezetekkel, nem 

kormányzati szervezetekkel 

és a médiával való 

együttműködés 

Előidejű indikátorok

• vezető hely a munkavállalók 

szakmai rangsorában

• a vállalathoz beérkező 

önéletrajzok száma

• a vállalatról a sajtóban 

megjelenő cikkek 

• iparági szakértői 

csoportokban részt vevő 

vállalati szakemberek

Értékáramlás (dinamikus)

• vevőkkel vagy beszállítókkal 

megújított szerződések 

• új együttműködési 

kezdeményezések

• új társadalmi programok

EREDMÉNYEK
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I. TŐKEJAVAK AZONOSÍTÁSA ÉS SZÁMSZERŰSÍTÉSE: I.6. Természeti tőke

TERMÉSZETI TŐKE

A természeti tőke a természeti környezetben található összes megújuló 

és nem megújuló erőforrást jelenti, amelyek az áruk előállításához vagy 

a szolgáltatások nyújtásához szükséges inputként értéket teremtenek 

egy vállalat számára. 

Egy szervezet tevékenységei pozitív vagy negatív hatással vannak a 

természeti tőkére. Természeti tőke a víz, a föld, az ásványi anyagok, a 

levegő és az erdők, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma 

egészsége.

Meghatározás

Hozzáférés a természeti erőforrásokhoz

• a természetes anyagok kimerülnek az

árutermelés és a csomagolóanyagok 

előállítása során

• fosszilis tüzelőanyagok fogyasztása

az ellátási láncban

• a működés során felhasznált 

villamos energia és víz

Példák

Értékkészletek (statikus)

• felhasznált terület 

(föld, erdő, víz)

• vízhozzáférési jogok

• bányászati engedélyek

• kibocsátási jogok

Készletek és áramlások 

Követő indikátorok

• villamos energiafogyasztás

• vízfogyasztás

• szénlábnyom

• újrahasznosított anyagok 

százalékos aránya

Kulcs-teljesítménymutatók (KPI-k)
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Alacsony környezeti hatás

• zöld energia (napenergia, víz, 

szél) használata

• alacsony szénlábnyom

• alacsony hulladékmennyiség 

(újrahasznosítás)

Előidejű indikátorok

• megújuló forrásokból 

származó energia 

felhasználása

• jelentési kötelezettséggel 

járó környezeti események

Értékáramlás (dinamikus)

• egységnyi termelési teljesítményre jutó 

villamos energiafogyasztás csökkenése

• egységnyi termelési teljesítményre 

vetített vízfelhasználás csökkentése

• a vállalati flotta benzinfogyasztásának 

csökkentése

• anyaghulladék csökkentése

• irodai papír mennyiségének 

csökkentése



J.1. Azonosítás

Az előző fejezetben az egyes tőkéket külön-külön

mutattuk be. Fontos azonban felismerni a köztük

lévő összefüggéseket. Ebben a fejezetben ezekre a

kapcsolatokra térünk ki. A hat tőke mindegyike

változásokon megy keresztül a vállalat élete során.

Az integrált gondolkodási modellben egyik változást

sem szabad elszigetelten a tőkék közötti összes

kapcsolat és kölcsönös függőség elemzése nélkül

vizsgálni.

Az egyes tőkék változásai jellemzően a következők.

• Pénzügyi – pozitív: a saját tőke vagy a működési

többlet (újra)befektetéséből, valamint külső

források (hitelek, támogatások) bevonásából

származó pénzeszköz többlet, illetve negatív:

költségek felmerülése vagy kötelezettségek

kiegyenlítése

• Fizikai/gyártott – pozitív: létesítmények építése,

berendezések vásárlása, bármilyen külső

infrastruktúrához való hozzáférés

kapacitásbővítést eredményeznek, illetve negatív:

az eszközök eladása vagy felszámolása esetén,

illetve avulásukból adódó hatások
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J. A TŐKÉK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

• szellemi - pozitív: a saját szellemi tulajdon

biztosítása révén szabadalmak, szerzői jogok,

üzleti titkok vagy védjegyek formájában az

árbevétel termeléséhez jelentősen hozzájárul,

illetve negatív: amikor a szellemi tulajdon feletti

ellenőrzés vagy az ahhoz való hozzáférés

megszűnik vagy korlátozottá válik

• humán - pozitív: a vállalat alkalmazottai tudást,

kompetenciákat, készségeket és tapasztalatot

szereznek ezáltal növelve a vállalat össz-

kompetenciáját és siker faktorját, illetve negatív:

amikor kulcsfontosságú alkalmazottak távoznak

és a szervezeti tudáskészlet sérül

• társadalmi és kapcsolati - pozitív: egy vállalat

bizonyos előnyökhöz, vagy külső megjelenéshez

jut a partner- és támogatói hálózatán keresztül

ezzel növelve a vállalat láthatóságát és erősítve

piaci jelenlétét, illetve negatív: ha a vállalkozás

hírneve csorbul vagy amikor a vállalat elveszíti

működési engedélyét

• természeti - pozitív: amikor egy vállalat olyan

erőforrásokhoz fér hozzá, mint a víz, a föld, az

ásványi anyagok, a levegő és az erdők, amely

hozzájárul működéséhez, illetve negatív: amikor a

vállalkozás tevékenységei negatívan hatnak a

természeti környezetre

J.2. Példák

A hat tőke közötti kapcsolatok és kölcsönös

függőségek típusuk szerint kétféleképpen

értelmezhetők:

• pozitív hatásként: amikor az egyik tőke

használata vagy növekedése serkenti egy

másik tőke növekedését (lásd a 45. ábra

példáit), illetve

• negatív kölcsönhatásként: amikor az egyik

tőke használata vagy növelése egy másik tőke

kimerüléséhez vezet (lásd a 46. ábra példáit).
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 PÉNZÜGYI TŐKE
Eszközök vásárlása vagy 

erőforrások lízingje

Kutatásba és 

fejlesztésbe történő

beruházás

Alkalmazottak felvétele 

és fizetése

Társadalmi 

kezdeményezések és 

jótékonysági 

tevékenységek 

finanszírozása

Ökológiai projektek 

finanszírozása

F Befektetés hosszú távú 

megtérülése
FIZIKAI/GYÁRTOTT TŐKE

Létesítmények 

biztosítása K+F 

projektek számára

A munkavállalók 

termelékenységének 

növelése

Eszközök más 

szervezetekkel való 

megosztása

A természeti 

erőforrások 

felhasználásának 

helyettesítése vagy 

csökkentése


Pénzügyi megtérülés 

biztosítása a szellemi tulajdon 

védelmével

Az üzemeltetéshez 

technológia biztosítása
SZELLEMI TŐKE

A szellemi munka 

hatékonyságának 

növelése

Know-how megosztása 

és oktatás

Fenntartható 

technológiák 

bevezetése

 Magánfinanszírozás és 

ingyenes szolgáltatások

Létesítmények építése és 

karbantartása

Tudás- és 

tapasztalat-

megosztás

HUMÁN TŐKE
Közösségi projektekben 

való részvétel

Ökológiai 

projektekben való 

részvétel

_ Kölcsönös befektetések vagy 

crowdfunding

Társfinanszírozott vagy 

közös beruházások

Nyílt forráskódú 

tudásmegosztás

Társfinanszírozott 

képzési programok

TÁRSADALMI ÉS 

KAPCSOLATI TŐKE

Lobbizás a 

fenntartható 

megoldásokért

 A természeti erőforrások és 

ökoszisztémák hasznosítása

A természeti erőforrások 

felhasználása a vállalkozás 

működése során

Inspiráló mérnöki 

megoldások

Jó munkakörülmények 

megteremtése

Lehetőségteremtés a 

társadalmi szabadidős 

tevékenységek számára

TERMÉSZETI TŐKE
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45. ábra: A hat tőke közötti kölcsönhatás – pozitív hatások



q

 F   _ 
 PÉNZÜGYI TŐKE

Létesítmények 

értékesítése és a 

beruházások 

csökkentése

Drága K+F projektek 

lezárása

Olcsó munkaerő 

keresése

Szociális projektekből 

való kivonulás

A természeti 

erőforrások túlzott 

kiaknázása

F Magas rezsiköltségek
FIZIKAI/GYÁRTOTT 

TŐKE

Az innovációk 

felváltása tömegesen 

eladható 

megoldásokkal

Kézzel végzett munka 

kiváltása 

automatizálással

Városrészek 

iparosítása

Környezet-

szennyezés


K+F projektekbe való 

túlzott befektetés 

eredmények nélkül

Ipari épületekből való 

kiköltözés
SZELLEMI TŐKE 

Csökkentett 

követelmények az 

alacsonyan képzett 

munkaerő esetében

A tudásátadás túlzott 

védelme

A természeti 

erőforrások jogi 

monopolizálása 


A javadalmazás 

növelésére irányuló 

nyomás

A munkaeszközök 

szerkezetátalakítása 

érdekében gyakorolt 

nyomás

A források 

átcsoportosítása a 

K+F-ből a fizetésekbe

HUMÁN TŐKE 

A szakszervezetek 

nyomása az 

érdekeltekre

Az ökoszisztémák 

túlzott kiaknázása az 

emberi hasznok 

érdekében

_
Az érdekeltek részéről a 

nyereségmegosztásra 

irányuló nyomás

A beruházások 

közösségi 

befolyásolása

A tudás térítésmentes 

felhasználása és 

megosztása

Nyilvános 

nyomásgyakorlás a 

vállalatvezetőkre

TÁRSADALMI ÉS 

KAPCSOLATI TŐKE 

A vállalat ökológiai 

intézkedéseire 

gyakorolt nyomás


A környezetvédelmi 

beruházások magas 

költségei

Környezetkárosító 

termelőüzemek 

felszámolása

Források 

átcsoportosítása a 

K+F-ből az 

ökoprojektekbe

A nehézipari 

munkahelyek 

számának csökkentése

Fellépés a nehézipari 

lobbisták ellen
TERMÉSZETI TŐKE 
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46. ábra: A hat tőke közötti kölcsönös függőségek – negatív kölcsönhatások



J.3. Közzétett információk

A kapcsolódó tőkékben bekövetkező változások

nem feltétlenül arányosak pozitív vagy akár negatív

kölcsönhatások esetén. Nem lehetséges a teljes tőke

összegét megtartani, azaz nem lehetséges, hogy az

egyik tőke átkerül egy másikba hozzáadott érték

teremtése nélkül. Éppen ellenkezőleg: a tőkék

kumulatív növekedése a vállalkozás növekedését

jelzi, a tőkék kumulatív csökkenése pedig a vállalat

visszaesését. Ezért a kkv-k esetében a vezetők

feladata, hogy megtalálják, hogy hogyan lehet a

meglévő tőkéket a legjobb módon növelni a pozitív

kapcsolatok előmozdításával, illetve a negatív

kölcsönhatások következményeinek mérséklésével

oly módon, hogy az egész vállalkozás fenntartható

növekedését szem előtt tarthassák.

Mivel a hat tőke egységes mérési rendszerrel

történő felmérése kihívást jelenthet, az

összefüggések feltárása leíró formában olyan

mérőszámok segítségével történhet, amelyek révén

számszerűsíthetők a tőkék. Egy kkv-nak így a

következőkről kell beszámolnia:
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• a hat tőkével kapcsolatos általános alapelvekről

és a meghatározó tőkék céljairól,

• a meghatározó tőkék mérése és az értékeik

változásai

• az iparágra és a vállalat méretére jellemző tőkék

közötti pozitív hatásokról, illetve negatív

kölcsönhatásokról,

• a tőkék bármelyikéhez kapcsolódó, folyamatban

lévő projektjeiről (pl. pénzügyi befektetések,

infrastruktúra kiépítése, know-how

szabadalmaztatása, munkavállalók képzése,

érdekcsoportokkal való kapcsolatok kiépítése,

környezetvédelmi projektek végrehajtása) kitérve

azok várt eredményeire, az eredmények

elérésének módjára és a dokumentálás

módszereire,

• az egyik tőkében várható változásokról, valamint

azok más tőkékre és a vállalatra gyakorolt rövid

távú (a folyamatban lévő projektekből eredő) és

hosszú távú (a szakpolitikákból eredő) hatásairól

• a tőkéket érintő váratlan eseményekről,

különösen azokról, amelyek a tőke kimerüléséhez

vezetnek (pl. természeti katasztrófák, ipari

összeomlások, társadalmi instabilitás stb.),

• minden egyéb releváns információról, amely

segíthet megérteni a hat tőkében bekövetkezett

vagy várhatóan bekövetkező változásokat,

amelyek rövid, közép- és hosszú távon

hozzájárulhatnak az értékteremtéshez,

értékmegőrzéshez vagy értékcsökkenéshez.

Miután az előző két fejezetben a tőkékre és azok

kapcsolataira összpontosítottunk, útmutatónk

zárásaképpen a következő fejezetben útmutatásokat

és bevált gyakorlatokat adunk közre arra

vonatkozóan, hogy hogyan lehet a vállalatot és

annak értékteremtését az integrált jelentésben

megjeleníteni.



Miután összegyűjtötte az összes szükséges

információt, itt az ideje, hogy összeállítsa az

integrált jelentést. Az ebben a fázisban

meghozandó fontos döntések a következőket

érintik: a jelentésben szerepeltetni kívánt

információk, a használni kívánt szoftverek és

eszközök, a jelentés formátumának, valamint a

használni kívánt vizualizáció típusának a

kiválasztása.
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Ahelyett, hogy a lehetséges legjobb gyakorlatnak

számító grafikonok és jelentési területek részletes

listáját sorolnánk fel, ebben a fejezetben a

figyelembe veendő legfontosabb elveket és

szempontokat érintjük. Az összes releváns és

lényeges információ integrált jelentésben való,

egyesített megjelenítése során a következő

kulcsfontosságú szempontokat kell figyelembe

vennie.

Ahhoz, hogy informatív és hasznos integrált

jelentést készítsünk, a célokra kell

összpontosítani: a várható felhasználókra és ezen

felhasználók információs igényeire. A

felhasználók kilétének témájához szorosan

kapcsolódik a jelentés céljának kérdése is. Ezek a

következők:

• A jelentés elsősorban a külső érdekeltek

számára nyújt információt vagy a jelentést az

elszámoltathatóság eszközeként is fel kívánja

használni?

• Azért készít integrált jelentést, hogy az

alkalmazottai, illetve a vállalatvezetés

döntéshozatalát támogassa?

E kérdések megválaszolásakor fontos átgondolni

az átfogó kommunikációs stratégiát, mivel az

integrált jelentés stratégiai kommunikációs

eszközként is szolgálhat. Ezért azt is mérlegelnie

kell, hogy önkéntes alapon kíván-e önálló

integrált jelentést közzétenni, vagy a jelentéssel

az a célja, hogy az integrált jelentés megfeleljen a

jogszabályban megfogalmazott közzétételi

követelményeknek.

Az integrált jelentés felhasználói

Az integrált jelentés célja

Az integrált jelentés formátuma

A megfelelő szoftver kiválasztása

Ki?

Miért?

Célok

Hogyan? Végrehajtás

Az információs elemek és a

megfelelő vizualizáció kiválasztása

47. ábra: Az integrált jelentés összeállításakor figyelembe veendő szempontok



Az integrált jelentés felhasználójának és céljának

kérdéseihez szorosan kapcsolódik a megvalósítás

módja, azaz a kívánt formátum. Az érdekelt felek

tájékoztatására és a jogi közzétételi

követelmények teljesítésére megfelelő formátum

lehet egy részletes, nyomtatható, sok narratívát

tartalmazó, weboldalon közzétehető jelentés. Egy

ilyen jelentés elkészítése költséges, és nem túl

hasznos a vállalaton belüli belső felhasználók

számára. A belső felhasználók számára

megfelelőbb egy testre szabható, könnyen

exportálható információkat tartalmazó jelentési

eszköz. A különböző felhasználói csoportok

számára különböző formátumokat lehetővé tevő

webalapú jelentés jó megoldás lehet, ha mind

belső, mind külső felhasználókat ki kívánunk

szolgálni.

Miután kiválasztottuk a jelentés formátumát, el

kell dönteni, milyen szoftvert használjunk a

jelentés összeállításához. Egyszerű

formátumokhoz elegendő a szabványos irodai

asztali kiadványszerkesztő szoftver. Ha olyan

webalapú formátumot szeretne használni, ami

lehetővé teszi a felhasználó számára az

információ testre szabását interaktív eszköz

segítségével, akkor meg kell vizsgálnia, mely

szoftvercsomagok kínálnak ilyen megoldásokat,

és esetleg a testre szabással és formázással külső

tanácsadó céget bízhat meg.
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Utolsó lépésként meg kell határoznia, hogy az

integrált jelentésben szereplő információkat

miképp jeleníti meg, szem előtt tartva az

összes korábbi szempontot, azaz az

alábbiakat.

• Inkább narratív információkra kíván

támaszkodni?

• Szeretne grafikonokat használni?

A jelentés felhasználóitól és információs

igényeiktől függően fontos meghatározni,

hogy hogyan lehet a releváns és lényeges

információkat könnyen érthető módon

közölni.

Számos olyan keretrendszer létezik, amely

segíti a szervezeteket a felhasználócentrikus

jelentési rendszerek fejlesztésében és

iránymutatást ad a megfelelő vizualizációs

eszközök kiválasztásához. A jelentés

elkészítésekor érdemes az IBCS Association

által támogatott, valamint a Dr. Hichert és a

McKinsey&Company munkásságában

gyökerező Nemzetközi Üzleti Kommunikációs

Szabványok (International Business

Communication Standards) keretrendszert

követni. A keretrendszerben alkalmazott

szabályok középpontjában a SUCCESS (SIKER)

szabály alkalmazása áll:

48. ábra: SUCCESS szabály

Forrás: saját illusztráció a Nemzetközi Üzleti 

Kommunikációs Szabványok alapján

• Üzenet közvetítéseS AY (MOND)

• Tartalmi elemek 

egységesítése
U NIFY (EGYSÉGESÍT)

• Az információ-

sűrűség növelése
C ONDENSE (TÖMÖRÍT)

• Vizuális integritás 

biztosítása
C HECK (ELLENŐRIZ)

• A megfelelő vizuali-

záció kiválasztása
E XPRESS (KIFEJEZ)

• Zavaros megfogal-

mazás kerülése
S IMPLIFY (EGYSZERŰSÍT)

• A tartalom szerke-

zetbe foglalása
S TRUCTURE (STRUKTURÁL)

https://www.ibcs.com/
https://www.ibcs.com/standards/
https://www.ibcs.com/standards/
https://www.ibcs.com/standards/


Az integrált jelentésnek egyértelmű üzenetet kell

közvetítenie (mondanivaló) a felhasználók felé. Az

üzenet legyen könnyen érthető, a legfontosabb

meglátásokat pedig közvetlenül a felhasználónak

mutassa be. Alkalmazzon rövid mondatokat,

fogalmazzon pontosan, a legfontosabb szempontok

kiemelésére használjon grafikus elemeket a

jelentésben.

Fontos, hogy a jelentésen belüli, de akár az éveken

átívelő következetesség biztosítása érdekében

egyértelmű vizualizációs és stíluskonvenciókat

dolgozzon ki (pl. nyelvezet, grafikonskálák). A

jelentéskészítési konvenciók egységesítése révén a

címzettek számára hozzáférhetőbbé,

felismerhetőbbé és érthetőbbé válnak a jelentések.

Az információk megjelenítésekor ne vesszen el a

részletekben! Össze kell sűrítenie az információkat,

hogy lehetővé tegye a hatékony jelentést és hogy ily

módon is segítse a jelentés felhasználóit az átfogó

kép megragadásában.

Ellenőrizze, hogy minden bemutatott információ

helyes és egyértelmű-e! Különösen lényeges ez az

általános skálák és pénznemek esetében.

A megfelelő vizualizáció kiválasztásához az

információkat helyesen kell kifejeznie grafikonok és

táblázatok segítségével.
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Fontos, hogy a megfelelő grafikonok és vizuális

elemek (pl. kördiagramok, oszlopdiagramok és

vonalgrafikonok) kiválasztásánál kövesse a

szabványos konvenciókat. Vegye figyelembe, hogy a

dátumok az idősorok esetében általában balról

jobbra növekszenek, az egy összeg százalékos

arányait bemutató kördiagramoknál pedig a

százalékoknak ki kell adniuk az egészet, azaz a

100%-ot!

A jelentésből és minden vizualizációból hagyja ki

azokat a szempontokat, amelyek nem relevánsak

vagy nem bírnak jelentőséggel. A jelentés

egyszerűsítése fontos szempont annak érdekében,

hogy ne vonja el a felhasználó figyelmét. Ez a

szabály azt is jelenti, hogy a megjelenítés csak a

szükséges elemeket tartalmazza. Kerülje a felesleges

színeket, az árnyékolást vagy a bonyolult grafikai

elemek széleskörű használatát! A grafikonok és

diagramok legyenek világosak és egyszerűek.

A jelentés szerkezetének a felhasználók információs

igényeire kell összpontosítania. Győződjön meg

arról, hogy a jelentésben nincsenek-e hiányosságok

és átfedések! A következetes struktúra alkalmazása

több különböző érdekcsoport számára írott jelentés

esetén kihívást jelenthet.

A következő hét szabály alkotja az IBCS-szabványok

pilléreit.

49. ábra: Az IBCS szabványok három pillére

Forrás: Nemzetközi üzleti kommunikációs 

szabványok

Az első pillér a megfelelő narratíva megalkotására

vonatkozik, a második pillér a megfelelő

vizualizáció használatára, az utolsó pillér pedig a

jelentés nyelvhasználatára.

AZ IBCS (NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS 

SZABVÁNYOK) HÁROM PILLÉRE

Fogalmi 

szabályok

Érzékelési 

szabályok

Pontossági 

szabályok

SAY (MOND)

STRUCTURE

(STRUKTURÁL)

CONDENCE 

(TÖMÖRÍT)

CHECK 

(ELLENŐRIZ)

EXPRESS 

(KIFEJEZ)

SIMPLIFY 

(EGYSZERŰSÍT)

UNIFY 

(EGYSÉGESÍT)

https://www.ibcs.com/standards/


Dióhéjban összefoglalva, az integrált jelentésnek az

alábbi vezérelveknek kell megfelelnie:

Emellett szem előtt kell tartania, hogy az integrált

jelentés nem egyszeri kiadvány, hanem

rendszeresen közzétett anyag. Ezért a

dokumentumok megalkotásakor ezeket a további

szempontokat is célszerű figyelembe venni.

• Következetesség: a jelentés elrendezésének, az

irányítópult szerkezetének és a meghatározott

KPI-knek konzisztensnek kell lenniük az idő

tekintetében, valamint a könnyebb és gyorsabb

megértés és átláthatóság érdekében.

• Hatékonyság: a jelentést rövid idő alatt kell

elkészíteni nagyfokú automatizált

adatszolgáltatás és feldolgozás segítségével.
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50. ábra: Irányelvek az integrált jelentés

összeállításához

A bemeneti adatoknak megbízhatónak és

dokumentáltnak kell lenniük. A szabványosított

folyamatok segítenek csökkenteni az integrált

jelentés elkészítéséhez szükséges időt és

erőfeszítést.

Ez az leírás gyakorlati útmutatásokkal igyekezett

segíteni abban, hogy a vállalkozás esetében

megvalósítsa az integrált jelentést és az integrált

gondolkodást.

Megismertettük az integrált jelentéskészítéssel és

olyan eszközöket bocsátottunk rendelkezésére,

amelyek

segítségével az integrált jelentéshez kapcsolódó

kommunikáció három kulcsfontosságú

szempontját (kivel kell kommunikálni /érdekelt

felek/, mit kell kommunikálni /lényegesség/ és

honnan kell beszerezni a szükséges információkat

/adatforrások/) a gyakorlatba is átültetheti. E

segédanyag megmutatta, hogy hogyan

kommunikálhat a vállalat központi dimenzióiról,

azaz a szervezetről és a környezetről, amelyben a

vállalkozás működik, az irányítási struktúrákról és

az értékteremtésről, valamint az üzleti modellről.

Az útmutató azt is meghatározta, hogy hogyan

azonosíthatja és számszerűsítheti a tőkéket, és

hogy hogyan láthatja világosan a közöttük lévő

összefüggéseket. Végezetül a jelen dokumentum

útmutatást adott arra vonatkozóan, hogy miként

lehet a vállalatot az integrált jelentésben

hatékonyan bemutatni és megjeleníteni.

A jelen útmutatóval kapcsolatos visszajelzéseit és

észrevételeit szívesen fogadjuk.

Az útmutató tartalmával az INTEREST projekt

harmadik produktuma, a kkv-k vezetői és

hallgatói számára készült képzési tantervek

részletesebben is foglalkoznak. További

részletekért kérjük, látogasson el az INTEREST
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A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. 

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását. 

A tartalom kizárólag a szerzők véleményét tükrözi; a Bizottság nem tehető felelőssé a jelen 

dokumentumban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért.
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