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ELŐSZÓ 

A könyv hatodik kiadása bizonyos értelemben Horváth Péter professzor pályájának megkoronázása, mivel 
alapművé vált - a vállalatirányítási know-how nemzetközi nyelvén íródott, mely ma már a fejlett világban 
mindenütt azonos, és felöleli a controlling által érintett összes területet. 

Horváth Péter a nyolcvanas évek második felétől munkálkodik a magyarországi vállalatirányítási gyakorlat 
fejlesztésén. A könyvben leírtak nemcsak az elmélet oldaláról állták meg a helyüket, hanem a tanácsadásban és a 
vállalati gyakorlatban egyaránt használhatónak bizonyultak - ebben különbözve sok más szerzőtől és műtől. 

A mü német nyelvterületen már a hatodik kiadásnál tart - ez bizonyítja annak a megközelítésnek a sikerét, 
melyet a szerző képvisel. Őt mindig az izgatta, hogyan hasznosulnak az elméleti megközelítések a mindennapi 
vállalatirányítási gyakorlatban, illetve azt vallja, hogy az elméletnek a gyakorlatból kell építkeznie, mivel egy 
friss tudományágról van szó, mely folyamatosan fejlődik. 

A hatodik kiadás tartalmilag bővült az előzőkhöz képest, mivel megjelennek benne a kilencvenes évek 
legfőbb kihívásainak - értve ezalatt a globalizációt és az információtechnológia fejlődését - az irányítási 
rendszerre gyakorolt hatásai, illetve az ezekre adott válaszok (üzleti intelligencia rendszerek, balanced scorecard, 
stratégiai controlling). 

Külön öröm számunkra, hogy a könyv kitér a controlling-szemléletmód és -módszertan közszolgálati, 
valamint nonprofit szervezetekben történő alkalmazásának szükségességére - bizonyítva, hogy az irányítási 
rendszer minősége, színvonala a versenyszférán kívüli szervezetekben is kulcskérdés. 

A szerző elkötelezett amellett, hogy a közszolgálati controlling elsődleges célja a közszolgáltatások — a 
közszolgálati szervezetek által létrehozott outputok - színvonala javításának elősegítése (pl. közigazgatás, 
rendőrség, egészségügy, oktatás). 

Végezetül szeretnénk megindokolni a szakszavak írásmódjával kapcsolatos álláspontunkat. A könyvben 
minden controllingból képzett szót következetesen c-vel írtunk -jelezve a kontrolitól való tartalmi távolságtartást. 
A controlling szó az angol „to control” kifejezésből származik, így elsődleges célja nem a szervezetek és/vagy 
munkatársak ellenőrzése, sokkal inkább az önirányítás feltételrendszerének megteremtése - olyan információs 
rendszer létrehozásával, mely rendszeresen információt szolgáltat minden érintett felelősnek arról, hogyan áll a 
megállapodott célok teljesítésében. 

A könyv a gazdasági felsőfokú képzést nyújtó intézményekben kötelező tananyag, és célszerű beépíteni a 
vezetőképző, valamint a szakképzést nyújtó tanfolyamok anyagába is. 

Haszonnal forgathatják a felsővezetők, a gazdasági és pénzügyi szakemberek, a controllerek és 
controllerasszisztensek, a tervezést végzők. 

Bízunk benne, hogy az olvasók ugyanolyan lelkesedéssel fogadják ezt a tartalmilag is bővített kiadást, mint 
az előzőeket. 

Dr. Dobák Miklós és Radó István 

 


