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ELÕSZÓ

A kidolgozott tankönyv a Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok
ellátásának igényeit hivatott kielégíteni. Ennek érdekében a tankönyv koncepci-
óját a tervezés, a döntéshozatal és az információellátás kidolgozására építjük.

A controlling koncepció könyvben történõ kiemelése lehetõvé teszi, hogy az
említett témakörök egymással szoros kapcsolatban jelenjenek meg, mivel a con-
trolling az említett területeket integrálja. Ily módon eleget tudunk tenni annak az
igénynek, hogy a könyv tartalmazza a tervezés, a mérés, és a visszacsatolás egy-
séges rendszerét.

A controlling koncepció tárgyalásakor súlyt helyezünk a controlling fogalmá-
nak, tartalmának többoldalú megközelítésére, a korszerû controlling szemléletre.
Az elsõ fejezetben részletesen kifejtjük a controller és a menedzser szerepét, a
köztük kialakított munkamegosztást az irányítási, gazdálkodási folyamatokban.
Tárgyaljuk az irányítási rendszer (szabályozókör) controlling tartalommal feltöl-
tött elemeit. Foglalkozunk a controlling rendszer építõelemeivel: a számvitel,
pénzügyi-, vezetõi számvitel, a tervezés és ellenõrzés, az információellátás és a
controlling szervezet jellemzõivel.

A második fejezetben a vezetõi számvitel keretében tárgyaljuk a költségelszá-
molás rendszerét, a teljes és részköltség-számítás hagyományos és modern mód-
szereit, az általános költségek tervezésének problémáit. Tárgyaljuk a költségel-
számolás menetét: költségfajták (költségnemek) rendszerezése, tagolása, a költ-
ségek feljegyzése, elhatárolása, értékelése.

Foglalkozunk a költséghely, költségviselõ számítás kérdéseivel, részletesen
bemutatjuk az üzem-elszámolási ív módszerét.

A költségtervezési módszereket illetõen részletesen tárgyaljuk a merev és ru-
galmas költségtervezés módszerét, az egy- és többlépcsõs fedezet számítást, to-
vábbá az általános költségérték elemzést és a nullabázisú költségtervezést. A pél-
dák bemutatása, a módszerek alkalmazásának elemi lépésekre történõ lebontása
segíti megértésüket.

A tervezés, mint tevékenység, mint irányítási alrendszer mûködése során
számos objektumhoz kapcsolódik: tervezési feladatok, eszközök, módszerek,
folyamatok, információbázis, struktúra, mûködési mód, környezet. A harma-
dik fejezetben tárgyaljuk az említett kategóriák tartalmi jellemzõit, a közöttük
lévõ kapcsolatokat, összefüggéseket, melynek alapján egy verbális, logikai
modellt dolgozunk ki. A bemutatott rendszermodell a tervezést a maga komp-
lexitásában fogja át, lehetõvé teszi a tervezési rendszerek kialakítását, mûköd-
tetését.
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A gazdálkodási, vezetési, irányítási folyamatok kiemelkedõen fontos funkció-
ja, középpontja a döntéshozatal, mivel a legösszetettebb, legnagyobb körültekin-
tést és felkészülést igénylõ feladat. A könyv negyedik fejezetében tárgyaljuk a
döntéshozatal folyamatait, a korszerû döntéstámogatási rendszerek (Decision
Support Systems) elemeit és alrendszereit, foglalkozunk a különbözõ gazdálko-
dási döntési típusok jellemzõivel. Megvilágítjuk az optimum fogalmát, kitérünk
a kategória gyakorlatias megközelítésére, alkalmazásának fontosságára, szüksé-
gességére. Tárgyaljuk a vállalati gazdálkodás alapvetõ döntési szféráit, ahol ki-
emelten fontos az optimumra törekvés, az optimális döntések meghozatala. Ki-
térünk a biztos, a kockázatos és a bizonytalan döntések sajátosságaira egyszerû
számpéldák bemutatásával. Tárgyaljuk a gazdasági modellezés jellemzõit (ver-
bális, logikai, matematika modellek). Áttekintést adunk a vállalati gazdálkodás-
ban alkalmazható modellekrõl, részletesen tárgyaljuk a döntési modellek típusa-
it alkalmazásuk területeit, lehetõségeit.

A controlling tevékenység középpontjában álló tervezési funkció ellátása a ve-
zetõk, de fõképpen a felsõ vezetés egyik legfontosabb feladata. A könyv ötödik
fejezetében tárgyaljuk a stratégiai tervezés és controlling sajátosságait. Áttekint-
jük a stratégiai controlling feladatait. Tárgyaljuk a stratégiai tervezés és control-
ling eszközeit, módszereit: PEST analízis, forgatókönyvírás, SWOT elemzés,
BCG portfolió modell, kilencmezõs portfoliómodell, gap elemzés. Bemutatjuk a
stratégiai controlling fejlesztésének újabb lehetõségeit: Porter féle értéklánc
elemzés, folyamatmenedzsment, életciklus költségelmélet, célköltség-számítás
(target costing). Áttekintjük az üzleti modellezés és a hálózati szervezõdés sajá-
tosságait. Tárgyaljuk a Balanced Scorecard felépítésének, mûködésének fõbb jel-
lemzõit, szerepét, jelentõségét a stratégiai tervezésben és a stratégiai controlling-
ban. A stratégiatervezés a gyakorlatban számos problémával küzd, melyeket gya-
korlati kutatási eredményekre támaszkodva tárgyalunk. Ugyancsak gyakorlati
példákra alapozva tárgyaljuk a sikeres, döntésorientált stratégiai tervezést, vala-
mint a Kék Óceán Stratéga fõbb jellemzõit.

A hatodik fejezetben foglalkozunk az üzleti tervezés, az éves operatív terve-
zés, valamint a költségvetés készítés kérdéseivel. Tárgyaljuk az üzleti tervezés
rendszerének kiépítését, folyamatát hagyományos és optimalizáló szemléletben,
folyamatábrák bemutatásával. Részletesen ismertetjük a helyzetelemzés, a kon-
cepció meghatározás és a terv részletes kimunkálásának fázisait. Bemutatjuk a
tervrendszer egyes elemei, a stratégiai terv, az üzleti (taktika) terv és az éves
(operatív) terv közötti kapcsolatokat.

Áttekintést adunk a beruházás tervezés módszereirõl. Foglalkozunk az éves
tervezés rendszerének kiépítésével, a tervezés folyamatával. Tárgyaljuk az egyes
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tervfejezetek tartalmát: értékesítési-, marketing-, termelési-, költség-, pénzügyi-,
eredmény- és mérlegtervet, kidolgozásuk módszertani kérdéseit.

Bemutatjuk a költségvetés (kerettervezés) tartalmi jellemzõit, rendszerének
elemeit, az elemek közötti kapcsolatokat, a költségvetés kidolgozását. Tárgyal-
juk az új költségvetési modelleket: Better Budgeting, Beyond Budgeting, Mo-
dern Budgeting. Ismertetjük a modellekkel kapcsolatos észrevételeket, vélemé-
nyeket, kifejtjük idevonatkozó álláspontunkat.

A szükséges információkat megfelelõ helyen, idõben és formában a vezetés
rendelkezésére kell bocsátani. Ennek az igénynek a kielégítése a controller egyik
legfontosabb feladata. A hetedik fejezetben részletesen tárgyaljuk a gazdálkodás
menedzselése szempontjából kiemelkedõen fontos controlling információs rend-
szert a pénzügyi-, és számviteli információs rendszertõl az önálló controlling
rendszerig. Részletesen ismertetjük az alkalmazott mutatószám-rendszereket: Du
Pont rendszert, ZVEI rendszert, a Balanced Scorecard mutatószámokkal kapcso-
latos sajátosságait. Bemutatjuk a controlling beszámoló rendszer típusait, felépí-
tésüket, a velük kapcsolatos célokat, követelményeket. Tárgyaljuk az üzleti intel-
ligencia megoldások (adattárház, adatpiacok, OLAP on-line elemzõ rendszerek)
fõ elemeit, a vállalatok irányításában, a controlling rendszerek fejlesztésében be-
töltött szerepüket.

Megköszönöm a lektorok Benkõné Dr. Deák Ibolya, Gordos József és Dr.
Bakucz Márta alapos munkáját, értékes észrevételeit. Köszönet illeti Németh
Györgynét a lelkiismeretes szövegszerkesztésért.

Pécs, 2009. október

A szerzõ
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