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ELÕSZÓ

A hatékonyságra, eredményességre, a vevõi igények magas szintû kielégítésére
való törekvés, az élesedõ verseny egyre jobban megköveteli, hogy a vállalatok,
gazdálkodó egységek vezetõi, szakemberei, mind magasabb szintû gazdálkodási
és menedzsment tudással rendelkezzenek. A könyv ezen igények kielégítéséhez
kíván hozzájárulni. 

Tartalma átfogja a tervezés, a költséggazdálkodás, a döntéshozatal, az infor-
mációellátás és az ezeket integráló controlling elmélet és módszertan ismereteit.
Ezen ismeretek elsajátítása, mélyítése, bõvítése lehetõvé teszi, hogy a vezetõk,
gazdasági szakemberek üzleti vállalkozásaikat irányítani tudják, mûködési folya-
mataikat a céloknak megfelelõ mederben tartsák, eredményesen gazdálkodjanak.

Célunk a komplexitásra törekvés, amely az egyes témakörök elméleti, mód-
szertani és gyakorlati szempontból való tárgyalását jelenti. 

A könyv az elõzõ kiadáshoz képest (A controlling rendszere, Saldo Zrt 2006)
számos változást tartalmaz. A hat fejezetet kilencre bõvítettük, új témakörök be-
vonásával. Egyes fejezeteket átdolgoztunk, bõvítettünk, másokat rövidebbre fog-
tunk, feszesebbé tettünk.

Az elméleti alapvetés tárgyalásakor súlyt helyeztünk a controlling értelmezé-
sére, a korszerû controlling szemléletre, a modern controlling rendszerek kiépí-
téséhez szükséges elemek meghatározására. A controlling rendszer keretében
olyan tevékenységek ellátására és olyan eszközök alkalmazására van szükség,
melyek lehetõvé teszik az eredményorientált irányítási rendszer mûködését.
Részletesen kifejtjük a controller és a menedzser irányítási folyamatokban betöl-
tött szerepét, a köztük kialakított munkamegosztást, a szabályozókör controlling
tartalommal való feltöltését. 

A vezetõi számvitel keretében tárgyaljuk a költségelszámolás rendszerét, a tel-
jes- és részköltség-számítás hagyományos és modern módszereit, valamint az
Activity Based Costing eljárást. A példák, esettanulmányok bemutatása, a mód-
szerek alkalmazásának elemi lépésekre történõ lebontása segíti megértésüket. 

A tervezés mint tevékenység és irányítási alrendszer számos objektumhoz kap-
csolódik: eszközök, módszerek, folyamatok, információbázis stb. A könyvben
bemutatott rendszermodell a tervezést a maga komplexitásában fogja át, lehetõ-
vé teszi a tervezési rendszerek kialakítását, a meglévõ rendszerek átvilágítását,
problémáinak feltárását, kiküszöbölését, a rendszer fejlesztését, segítséget nyújt
a tervezési kézikönyv kidolgozásához, a metatervezés dokumentálásához, ily
módon támogatja a controllert a tervezési feladatok menedzselésében. 
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A gazdálkodási, vezetési, irányítási folyamatok kiemelkedõen fontos funkciója,
középpontja a döntéshozatal, mivel a legösszetettebb, legnagyobb körültekintést
és felkészülést igénylõ feladat. Tárgyaljuk a döntéshozatal folyamatait, a korsze-
rû döntéstámogatási rendszerek (Decision Support Systems) elemeit és alrendsze-
reit, foglalkozunk a különbözõ gazdálkodási döntési típusok jellemzõivel.

A controller munkájában kiemelt jelentõségû a döntéstámogatás. A hagyomá-
nyos controlling jelentések segítik a vezetést a döntési problémák felismerésé-
ben, a beavatkozó döntések meghozatalában, azonban mindez már a végrehajtás
fázisában történik. Nézetünk szerint a controllernek a vezetést már a tervváltoza-
tok kidolgozásában, a vállalat egészére kiterjedõ, bonyolult, tervdöntési problé-
mák megoldásában is támogatnia kell. 

A könyvben részletesen tárgyaljuk az üzleti rendszerek komplex döntési mo-
delljei kidolgozásának módszereit. Elõtérbe állítjuk a gazdálkodási folyamatok
modellezésének gyakorlati kérdéseit. A bemutatott általános modell összefüggés-
rendszerét felhasználva konkrét modellek dolgozhatók ki bármely termelõ szek-
torban tevékenykedõ vállalat számára. Nézetünk szerint a controller nemcsak a
tervezés koordinátora, a költséggazdálkodás szakértõje, nemcsak információs
menedzser, hanem megfelelõ modellezési szemlélettel, készséggel és képessé-
gekkel is rendelkezõ szakember.

A tervezési funkció ellátása a vezetõk, de fõképpen a felsõ vezetés egyik leg-
fontosabb feladata, a controlling tevékenység középpontjában áll. Tárgyaljuk a
stratégiai tervezés és controlling sajátosságait. Áttekintjük a stratégiai control-
ling feladatait. Tárgyaljuk a stratégiai tervezés és controlling eszközeit, módsze-
reit. Bemutatjuk a stratégiai controlling fejlesztésének újabb lehetõségeit: Tár-
gyaljuk a Balanced Scorecard felépítésének, mûködésének fõbb jellemzõit, sze-
repét, jelentõségét a stratégiai tervezésben és a stratégiai controllingban. A stra-
tégiai tervezés a gyakorlatban számos problémával küzd, melyeket gyakorlati
kutatási eredményekre támaszkodva tárgyalunk. Ugyancsak gyakorlati példákra
alapozva tárgyaljuk a sikeres, döntésorientált stratégiai tervezést, valamint a Kék
Óceán Stratégia fõbb jellemzõit.

Foglalkozunk az üzleti tervezés, az éves operatív tervezés, valamint a költség-
vetés készítés kérdéseivel. Tárgyaljuk az üzleti tervezés rendszerének kiépítését,
folyamatát hagyományos és optimalizáló szemléletben, folyamatábrák bemutatá-
sával. Részletesen ismertetjük a helyzetelemzés, a koncepció meghatározás és a
terv részletes kimunkálásának fázisait. Áttekintést adunk a beruházás tervezés
módszereirõl. Foglalkozunk  az éves tervezés rendszerének kiépítésével, a terve-
zés folyamatával. Tárgyaljuk az egyes tervfejezetek tartalmát.

Bemutatjuk a költségvetés (kerettervezés) tartalmi jellemzõit, kidolgozásának
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menetét. Tárgyaljuk az új költségvetési modelleket: Better Budgeting, Beyond
Budgeting, Modern Budgeting változatot. Ismertetjük a modellekkel kapcsolatos
észrevételeket, véleményeket, 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. Tárgyaljuk az integrált vállalatirányítási információs rend-
szereket a gazdálkodás menedzselése szempontjából kiemelkedõen fontos con-
trolling információs rendszert. Részletesen ismertetjük az alkalmazott mutató-
szám-rendszereket: Du Pont rendszert, ZVEI rendszert, a Balanced Scorecard
mutatószámokkal kapcsolatos sajátosságait. Bemutatjuk a controlling beszámo-
ló rendszer típusait, felépítésüket, a velük kapcsolatos célokat, követelményeket. 

A controlling rendszerek sikeres mûködésének nélkülözhetetlen feltétele a
megfelelõ informatikai támogatás. Ennek keretében tárgyaljuk az üzleti intelli-
gencia megoldások fõ elemeit: adattárház, adatpiacok, OLAP (on-line) elemzõ
rendszerek vállalati irányításban betöltött szerepét. Foglalkozunk az informatikai
rendszer felépítésének kérdéseivel, controlling modulok integrált irányítási rend-
szerekben való alkalmazásával, controlling feladatok excellel történõ megoldá-
sával, controlling célszoftverekkel.

A könyvhöz tartozik egy elektronikus melléklet, melyben Excel fájlokat he-
lyeztünk el a kiadó honlapján. A fájlok gyakorlásra és vállalati controlling meg-
oldások kialakítására is használhatók. Bõvebb tájékoztatás a könyv 9.5. pontjá-
ban található.

A könyv felsõfokú gazdasági képzést nyújtó intézmények tananyaga. Az egye-
temi, fõiskolai hallgatók mellett ajánljuk a könyvet vállalati felsõvezetõknek,
pénzügyi, gazdasági szakértõknek, controllereknek, tervezõknek, továbbá min-
den érdeklõdõnek, aki meg akar ismerkedni a modern controlling rendszer fel-
építésével, mûködésével, a fejlõdés új irányaival.

Megköszönöm dr. Bélyácz Ivánnak a könyv lektorának alapos munkáját, érté-
kes észrevételeit. Köszönet illeti Németh Györgynét a lelkiismeretes szövegszer-
kesztésért. 

Pécs, 2011. február 

Dr. Hanyecz Lajos
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