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bevezető

Egy vezetői számviteli információ-technológiai kézikönyv készült el ezzel a kötettel, azoknak a leendő, 
és már dolgozó szakembereknek, akik cégek vezetésével, a controllinggal, és a vezetői számvitellel fog-
lalkoznak.

Reményeink szerint a cégirányítás információ-technológiáját lehet megismerni a könyvből, felhasználás-
ra. Az információ két magyarázat miatt vált fontossá a cégek vezetése és az irányítás számára:

• Megnövekedett a vállalkozások, szervezetek (rendszerek) mérete, amelyeket irányítani kell;
• Nehezebbek lettek a feltételek: piaci és egyéb versenyhelyzetek, fokozódó gyorsasági követelmé-

nyek, miközben „tévedni nem szabad”....

Szóval egy sor, a vállalkozások, szervezetek (rendszerek) vezetésében egymással is ellentmondásban lévő, 
feszítő követelmény van jelen.

Ebben a témakörben mindezeken túl ott van az információ és az informátor kettős szerepe:
• Egyrészt felel azért, amiről hírt hoz, úgy is, hogy felelőssé teszik érte. Ismert a „hírvivő a hibás” 

szemlélet, mert először rajta csattan az ostor, ha rossz hírt hoz;
• Másrészt viszont a hírvivő sokmindent tud, vagy legalábbis tudhat, és ezzel a felelősséggel tar-

tozik is, mert sokkal erősebb a befolyásoló szerepe a vezetés tevékenységében, mint a szervezet 
más tagjainak.

A szoftver forgalmazók ma már kész programokat, kulcsrakész informatikai megoldásokat kínálnak vál-
lalkozásoknak, intézményeknek. Ezzel azt sugallják, hogy némi test- reszabás, „implementáció” után úgy 
tehetünk, mint egy újonnan vásárolt autónál: beleülünk, indítunk, és mehet. Valóban így lenne? De ha így 
van, akkor miért fordul elő, hogy ahol új informatikai rendszert vezetnek be, ott - esetenként - az ügyviteli 
munka lassabban, bonyolultabban és nehézkesebben, ráadásul több emberrel, és magasabb költségekkel 
működik, mint előtte?! Vagy ez csak a látszat, mert a bonyolultabb rendszer teljesítménye is nagyobb, és 
ezt ilyen módon kell „megfizetnünk”?

Az informatikai eszközök, szoftverek piacán gyakran találkozhatunk a szoftverek mindenhatóságával és 
minden-feladatot-megoldó-képességével (vagy annak hirdetésével), ha az informatikát mint segítő esz-
közt, és mint szolgáltatást akarjuk a piacon beszerezni. Ebben a kérdésben a Tisztelt Olvasónak segítünk 
leszámolni az illúziókkal. A tudomány és technika fejlődése gyorsuló, de ugyanakkor nem ugrásszerű 
az információ-technológia esetében sem - vagyis az úgynevezett információs forradalom esetében sem 
- ahogyan az ipari forradalomról is kiderült ez. A „mindent megoldó nagy ugrás” kérdésben szerényebb, 
megalapozottabb ugyanakkor visszafogottabb tudósok véleményét valljuk [32, Simonyi Károly]: minden 
gép és módszer, amely megnöveli az emberi teljesítményt, kétoldalú eszköz: felnagyítja az emberek cso-
dálatos képességeit - és „csodálatos” hibáit is.

A könyv két területet határán működik: az informatika és a vezetési számvitel, és ezek fejlesztését segí-
ti. Egy speciális terület következik: a cégirányítási informatika vezetőknek, nyolc fejezetben és három 
szinten. A szintekkel elválasztjuk a szakmai tartalmakat: I. Bevezetés és figyelem-felkeltés, II. Felsőfokú 
ismeretek, III. Új tartalmi modellek és ismeretek. Ez a szint-szerinti megosztás, amely egy táblázatban a 
Bevezető után következik (Szintező Tartalomjegyzék), megmutatja az ismereteknek a „vízszintes” össze-
függéseit: a szakmailag rokon témák kerültek azonos szintekre. A szakirodalmi jegyzék a könyv végén 
található. Ugyancsak a könyv végén helyeztünk el egy definíciós jegyzéket a tananyagban előforduló 
fogalmakról, köztük, az újdonságokról is.
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Összességében a következő kérdésekkel és állításokkal tudjuk röviden jellemezni a kézikönyv tartalmát:
• Hogyan tudjuk az informatika segítségével megújítani a cégirányítási tevékenységet? - Ide fo-

gunk eljutni a mondanivaló végén;
• Mit kell tudni a vállalkozási-intézményi vezetőknek az informatika-alkalmazás lehetőségeiről, a 

rendszerek tervezéséről, bevezetéséről és fejlesztéséről - vagy éppen vásárlásáról?
• Felhasználói szemlélettel ismereteket adunk az üzleti számítógépes információ-rendszerekről, 

az alapfogalmaktól a legújabb felsőfokú és gyakorlati ismeretekig; cégvezetőknek, számvitellel 
foglalkozóknak, menedzsereknek és felsőfokú képzésben résztvevőknek;

• Minden cég-irányítási ismeretet összefoglalunk a menedzsereknek és a felsőfokú számviteli kép-
zésben résztvevőknek, az üzleti számítógépes információ-rendszerek felhasználási lehetőségei-
ről, fejlesztéséről;

• A Controlling és a Vezetői Számvitel eszközként használja az információ-technológiát - amely 
már köznyelvi fogalommá vált. Árnyalni fogjuk ezt az eszközt: vannak technikai jellegű, és van-
nak általánosabb és szakmai, valamint speciálisabb összetevői is (IT1, IT2, IT3).

A kézikönyv jellegről és a könyvön belüli hivatkozások használatáról:

A kézikönyv a következő módon is használható: a Tisztelt Olvasó ki tudja választani magának a számára 
érdekes vagy fontos részeket, és csak ezeket olvassa el, mert például a fejezetek egy részének tartalmát 
már ismeri. A kézikönyv-szerű áttekintést és használatot segíti a Szintező tartalomjegyzék itt a Bevezető 
után. Ugyanezt a kézikönyv-használatot segítik a belső hivatkozások, amelyek szögletes zárójelben van-
nak és a szintek római számával kezdődnek, pl. [II. 23.]. Olvasás közben a belső hivatkozásokat abban az 
esetben javasoljuk követni és visszakeresni, ha valaki az előbbi „szemezgetős” olvasási módot választotta, 
és átugrott valamilyen témát, amelyet nem ismer. Folyamatos olvasás esetén a hivatkozások használata 
nem szükséges.

A kézikönyvben használt jelölések:

A kézikönyvszerű használatot segítő belső hivatkozások római számmal kezdődnek, pl.: [II. 23.].

A könyv jobb oldali lapján a jobb felső sarokban ki vannak írva ezek a fejezetszámok, hogy könnyebben 
lehessen a hivatkozásokat megtalálni.

Több helyen utalunk az előző rész ábráira pl. [6. ábra], vagy az (I. szint) rajzaira is, ezen a módon: [3. 
bevezető rajz].

Más szakirodalmakra, forrás irodalmakra és honlapokra a szögletes zárójelbe írt normál számokkal, eset-
leg oldalszámmal együtt hivatkozunk. A szakirodalmi jegyzék a 21. oldalon található. Az ilyen hivatko-
zások formája: [9], vagy [7, 30. old.], vagy [32, Si- monyi Károly]

Szintező Tartalomjegyzék: a szintek táblázatos tartalomjegyzéke a jelen Bevezető után következik. Az 
egyes szinteken tárgyalt sokféle ismeret - amely a cégirányításhoz szükséges - egymásra épül, ugyanak-
kor a szintenként ismétlődő témakörök vannak. Ezeket az összefüggéseket mutatjuk be a Szintező Tarta-
lomjegyzékben. A táblázatokban az azonos témák vízszintesen egymás mellett találhatóak, és logikailag 
összefüggenek.

Definíciók jegyzéke: Az áttekintést és a tananyagként történő használatot segíti a definíciók jegyzéke, a 
19. oldalon.


