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Prezentáció felépítése

• Kutatás előzményei

• Vállalatértékelési módszerek

• Sveiby modellje

• A kutatás menete

• Kutatási eredmények

• Következtetések



Kutatás előzményei

• Kutatótáborok tapasztalatai

• Mitől tűnik „gazdagabbnak” az egyik település, mint a másik?

• Tekinthetünk-e vállalatként egy településre?



Vállalatértékelési modellek

• Szervezeti szintű pénzügyi érték

• Piaci érték

• DCF

• Összehasonlító módszerek

• Scorecard módszerek

• Balanced scorecard

• Teljesítményprizma

• Skandia Navigator

• Sveiby-féle immateriális vagyonfigyelő



Sveiby struktúrája

Látható 

vagyon

Láthatatlan 

(felszín alatti) 

vagyon

Ügyféltőke
(A vevőkkel, a beszállítókkal és a környezettel 

kiépített tartós ügyfélkapcsolatok, a kialakított 

piaci arculat, stb.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Eszközözök Források

Vállalat eladások 

esetén goodwillként 

láthatóvá válik

Munkatársak kompetenciája
(Az a képesség, hogy az emberek

dologi, vagy eszmei vagyont

hozzanak  létre)

Szervezeti tőke
(A menedzsment színvonala, jobb módszerek, 

szabadalmak, elméletek, modellek, 

számítástechnikai és admi-nisztratív 

rendszerek, vállalati kultúra,

új termékek tervei, stb.)

Immateriális javak

(Szoftverek, vagyonértékű  jogok, stb.)

Tárgyi eszközök

(Számítógépek, helységek, stb.)

Vevőállomány

Pénzeszközök

Részvényesek látható saját 
tőkéje

Részvényesek láthatatlan 

saját tőkéje

(Ki nem mutatott eredmény)

Immateriális kötelezettségek
(Peres ügyek, tartós foglalkoztatás 

kötelezettségei, termék és 

szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, 

népszerűsítési és hirdetési kényszer.)



Kutatás menete

• Strukturált interjúk

• Több településen

• Polgármesterek

• Képviselők

• Civil szervezetek képviselői

• Lokálpatrióták



Eredmények
Szempont Mérhetőség

Külső szerkezet  kapcsolatok vállalkozásokkal

 kapcsolatok lakókkal

 kapcsolat a térséggel, más környező 

településekkel

 közös projektek száma egy évben, közös 

formális megbeszélések száma

 interakciók száma

 közös projektek száma

Belső szerkezet  hivatal szervezeti felépítése

 „együtt-dolgozási” idő

 civil kezdeményezések száma

 civil kezdeményezések beágyazottsága

 lakóközösségek száma

 lakóközösségek beágyazottsága 

 részvétel rendezvényeken

 projektorientáció

 évek száma

 mennyiség

 aktivitás

 mennyiség

 aktivitás

 rendezőként és résztvevőként

Kompetencia  kapcsolatok: a település döntéshozóinak, 

lakóinak kapcsolatrendszere, tagságok 

releváns szervezetekben, azaz mit tud ebből 

a település szolgálatába állítani 

 végzettség, tapasztalat

 tagságok száma, „minősége”

 végzettség foka

 tapasztalat években



További kutatási lehetőségek

• Az egyes szempontokhoz súlyszámok rendelése - kvantitatív

• Komplex mutatószámrendszer kidolgozása

• Korlátok lebontása (kistelepülések)



Köszönjük a megtisztelő 

figyelmet!


