
A kontrolling és támogatása 
 

1. Működés, irányítás, kontrolling 
A vállalat, mint láttuk, egy szervezet, amely a tagjai, tehát személyek tevékenységén 
keresztül működik. A szervezetet jellemző koordinációs eszközök gondoskodnak a 
tagok összehangolt működéséről. A szokásos koordinációs eszközök: 

 szervezeti hierarchia, alá-fölérendeltség, 

 szabályok, szabályzatok, ügyrend, 

 személyi ösztönző eszközök (pénzbeli és erkölcsi elismerés),  

 technológiai utasítások, a gépek kezelési utasításai. 

Ezek némelyike hiányozhat, lehet csak szokás, létezhet csak szóbeli eligazítás 
formájában. Némelyiket az állam, másokat a piac kényszerít a vállalatokra.  

Mindezeket a szabályokat, utasításokat, leírásokat emberek tanulják meg, teszik 
magukévá, és tevékenykednek szerintük. A szabályok rendszerint nem tudják átfogni 
az összes lehetséges előforduló esetet, tehát az egyes esetekben az egyes emberek 
képessége, értelmezése, szándéka szerinti tevékenységek valósulnak meg, jó 
esetben a szabályok adta keretek között. 

Nyilvánvaló, hogy már néhány fős cég esetében is olyan összetett folyamat a 
vállalat működése, hogy valószínűleg nem pontosan az történik a vállalatban, amit az 
alapító elképzelt. Kulcsfontosságú tehát az alapító (tulajdonos) számára, hogy 
ellenőrizni tudja, hogy mi történik, és ennek alapján beavatkozhasson a működésbe. 

Ennek a folyamatnak a vizsgálatához a vállalat működésére is alkalmazhatjuk a 
rendszerelméletből a visszacsatolásos rendszerek modelljét. A vállalatvezetés 
esetében az 1.1. ábra érvényes.  

Itt a szabályozott folyamat a „vállalati működés”, amelynek következtében 
számos, a vállalat állapotát leíró, jellemző adat keletkezik. Ezeket nevezzük 
„megvalósult jellemzők”-nek, és belőlük „megfigyelés”-sel és „modellezés”-sel 
előállítható a „megvalósult cél”, amelyet szembeállítunk a vállalati tervezésben 
korábban meghatározott „szervezeti cél”-lal. Ha nem egyenlők, „eltérés” keletkezik, 
aminek hatására a „koordinációs esz-közök” segítségével „hatás”-t kell gyakorolni „a 
szervezetre”, hogy a válla-lati működést a kívánt irányba tereljük. 

Például, ha a cél az üzleti év végén adódó nyereség, a modell számviteli 
eljárásból áll, amely kiszámítja a nyereséget. Eltérés esetében változtatni kell a 
koordinációs eszközökön, például a prémiumfeltételeken.  
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1.1. ábra: A vállalatvezetés mint visszacsatolt rendszer 

A megfogalmazott cél akkor ellenőrizhető, akkor kérhető számon, ha 
számszerűen van megadva. Természetes mértékegységekben is megadhatók célok, 
például megtermelt darab, tonna vagy alkalmazotti létszám formájában, de a 
legáltalánosabb, és a különböző természetes mérőszámokkal megadott 
célok/eredmények összehasonlítását is lehetővé teszi a pénzbeli megadás. Ez a 
természetes egységben megadott értékekből valamilyen költség, ár, kiadás, bevétel, 
hozam, stb. segítségével származtatható.  

A valóságban általában több paraméterre adunk meg célt, például a nyereség 
mellett az árbevételre is. Ekkor az összehasonlítás nem lehet egyszerű kivonás, 
hanem vektoriális művelet. A tulajdonos számára legfontosabb előírt és ellenőrzendő 
paraméterek a vállalat pénzügyi helyzetéről szóló adatok. Ezek ellenőrzésének 
rendszere a kontrolling. 

1.1. Kontrolling 

A kontrolling a vezetési tevékenység olyan alrendszere, amely összehangolja a 
tervezést, ellenőrzést és az ezzel összefüggő információ ellátást. Olyan átfogó 
vezetési tevékenység, amely a vállalat üzleti teljesítményének állandó figyelésére és 
mérésére irányul, ehhez intenzíven felhasználja a legkorszerűbb informatikai 
szolgáltatásokat, aminek alapján szükség szerint módosítja a vállalati terveket és az 
üzleti tevékenységet. Ezáltal egy olyan szabályozási körfolyamat, amelyben a piaci 
követelményekhez való igazodást a vállalati folyamatok minden területére kiható 
visszacsatolásos beavatkozással valósítják meg. A kontrolling szorosan kapcsolódik 
a vállalat pénz-ügyi, számviteli rendszeréhez. 

Az 1.1. Táblázat összefoglalja a kontrolling szerepét a vezetésben. 
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0.1. Táblázat: A kontrolling szerepe a vezetésben 

A sikeres kontrolling tevékenység feltétele a megfelelő számviteli rend-szer. 
Ehhez nem elegendő az, hogy a számviteli rendszer megfeleljen a törvényes 
előírásoknak, hanem képesnek kell lennie az ún. vezetésorientált vagy vezetési 
számvitel követelményeinek kielégítésére. A vezetési számvitelben olyan adatok 
keletkeznek, amelyek lehetővé teszik a tervezést és az ellenőrzést, áttekintést adnak 
a legfontosabb célok (jövedelmezőség, gazdaságosság, likviditás) tartalmáról, 
terjedelméről, és alkalmasak a személyes felelősség megállapítására is!  

A kontrolling tevékenység középpontjában a tervezés és az ellenőrzés áll. A 
tervezéskor határozzák meg a vállalati célokat és az elérésükhöz szükséges 
eszközöket. Nem elegendő, ha a tervezés a célok és teendők alkalmankénti 
meghatározását végzi el, hanem ki kell terjednie a környezet változásából adódó 
alkalmazkodási intézkedések kidolgozására is. Evégett a tervezés során ellenőrizni 
kell a figyelembe vett feltételek teljesülését, a meg-valósítás folyamatát és 
eredményeit egyaránt. Ebben a vállalatvezetés fel-adata meghatározni a tervezés 
célját és tárgyát, a kontrolling szervezeté pedig a tervező munka kivitelezése. 

A kontrolling szervezet feladata a tervezési és ellenőrzési rendszer ki-építése 
ennek elvégzéséhez, ezen belül az irányvonalak kidolgozása, a szükséges terv- és 
tényadatok kidolgozása és értékelése, a tervezési és el-lenőrzési tevékenység 
állandó tartalmi és időbeli összehangolása. Célszerű a kontrolling tevékenységet 



végző szervezet világos elkülönítése, a vállalati szervezeti hierarchiában elfoglalt 
helyének, feladatainak és hatáskörének világos meghatározása. 

A vezetési számvitelt meg kell különböztetni a vállalaton kívüli fel-használók 
(részvényesek, tőzsde, adóhivatal, cégbíróság) számára dolgozó számviteltől. A 
vezetési számvitel összetevői: 

 vezetésorientált költség- és teljesítmény elszámolás 
Ennek jövő-orientáltnak kell lennie, tehát alkalmasnak a múltbeli adatokból kiindulva 
jövőbeli adatok előirányzatainak megadására, hogy ezeket a jövőbeli adatokat 
lehessen majd összehasonlítani az aktuálisan megvalósult értékekkel, és ebből 
következtetni arra, hogy szükséges-e a folyamatokba beavatkozni, és ha igen, milyen 
céllal. Olyan bontásban kell szolgáltatnia az adatokat, hogy elválaszthatók legyenek 
a későbbi döntések során a döntések által befolyásolt és az attól független értékek. 
Például ha a kihasználatlan kapacitások jobb terhelése érdekében fontolgatjuk, hogy 
célszerű-e újabb rendelést elfogadni, az a döntés csak a változó költségekre lesz 
hatással, a már felmerült fix költségeket (pl. az értékcsökkenési leírást) nem 
befolyásolja, ezért a számviteltől a fix és változó költségeket elkülönítve kell tudnunk 
megkapni. 

Mivel a jövőbeli konkrét döntéseket általában nem lehet előre látni, a rendszernek 
elegendően rugalmasnak is kell lennie ahhoz, hogy sokféle, előre nem látható döntés 
esetében is képes legyen a szükséges adatok megadására. Mindezt, persze, 
gazdaságosan kell csinálnia, tehát az információk finomítási költségének nem 
szabad meghaladnia az ezáltal elérhető haszon mértékét. Mindennek a 
megvalósításához a jövő-orientáltság érdekében át kell térni a tényköltség-számítási 
rendszerekről a tervköltség-számításra, és a vezetői döntések támogatásához 
alkalmazni kell a részköltség-számítási módszereket. 

A vezetésorientált költség- és teljesítmény elszámolás módszerei: 

 a tervköltség-számítás rendszerei: merev és rugalmas tervköltség-számítás, 
költségfelosztás, költségtervezés, közvetlen költség tervezése 

 a részköltség-számítás rendszerei: egy- és többfokozatú közvetlenköltség-
számítás, határtervköltség-számítás 

 a döntéshozatal megalapozása: optimális termelési és értékesítési program 
meghatározása, eladási ár alsó és felső határa, saját és külső gyártás, fedezeti 
elemzés 

 gazdaságossági számítások 
A beruházásokkal kapcsolatos döntések határozzák meg hosszú távon a vállalati 

források lekötését. A beruházáskor a vállalat arról dönt, hogy a jövőben mely 
erőforrásokat akar használni, és egyúttal, hogy milyen termékekkel akar a piacon 
szerepelni. A rossz beruházási döntés a vállalat eredményességét, hosszabb távon a 
létét veszélyezteti, a jó döntés a sikerét alapozza meg. A beruházás-gazdaságossági 
számításokkal a beruházás pénzügyi hatásait lehet feltárni.  

A beruházás-gazdaságossági számításokkal megítélhető a beruházási változatok 

egymáshoz képesti és abszolút hasznossága. Bár egy beruházási döntésben a 
gazdaságosság mellett más szempontokat is figyelembe kell venni, a 
számszerűsíthető előnyök és hátrányok lehetőség szerinti pontos számbavétele 
megbízható alapot teremt a döntéshez. A statikus eljárások egyetlen időszakra 
szorítkoznak, átlagadatokat használnak, vagy egy ún. „reprezentatív év” adatait, 
főleg a költségeket és eredményeket alkalmazzák. A dinamikus eljárások figyelembe 
veszik a beruházás tárgyának teljes élettartamát. Az időben változó be- és 
kifizetéseket diszkontálással hozzák közös, összehasonlítható alapra. 



A gazdaságossági számítások módszerei: 

 statikus eljárások: költség- és nyereség-összehasonlítási, jövedelmezőségi és 
amortizációs számítás 

 dinamikus eljárások: tőkeérték módszer, belső kamatláb módszer, annuitási 
módszer  

 pénzügyi elszámolás 
A vállalati termelő, eredményt előállító folyamat zavartalan lefolyásának feltétele, 

ha sikerül a fizetőeszközök forgalmát úgy szabályozni, hogy sohase következzék be 
fizetésképtelenség. Másrészt a kihasználatlan likviditási többlet elmaradt haszonnal, 
tehát lényegében veszteséggel jár. A pénzügyi számítások feladata a likviditás 
vizsgálata és előrejelzése. Ezt a ki- és befizetések szembeállításával érik el. Egy 
időszak fizetési eszköz készleteiről és mozgásairól szolgáltatnak adatokat, amivel 
segítik a pénzügyi tervezést és költségvetés-készítést. 

A pénzkészletek mellett a mindennapi működés előre látható pénz be- és 
kifizetéseit állítják egymással szembe, és hozzáveszik a tőkeátruházásokból eredő 
és a beruházásokkal kapcsolatos be- és kifizetéseket. Ennek során megfelelő időbeli 
egyeztetést is végeznek, és a meghitelezett kiadások és bevételek lejáratának 
ismeretében adható meg, hogy mikor lesz belőlük ki- ill. befizetés. 

A pénzügyi elszámolás módszerei: 

 napi pénzügyi helyzet előre jelzése: a napi pénzügyi forgalom lebonyolításához 

 pénzügyi terv kidolgozása: negyedévtől egy évig terjedő időszakra a be- és 
kifizetések szembeállítása 

 tőkelekötési terv készítése: több éves időszakra a pénzügyi egyensúly 
tervezéséhez 
Az éves tervezés és költségvetés rendszere a hosszútávú tervezésből származó 

értékekből indul ki. A tervezés eredményét konkrét célok formájában tűzik ki a 
szervezeti egységek számára, és a továbbiakban a dolgozók cselekedetei ehhez 
igazodnak. Meghatározzák a tervezési idő-szak céljait, és átgondolják az 
elérésükhöz szükséges cselekvési változatokat. A megvalósításhoz szükséges 
részletes intézkedések kidolgozása az éves tervezés központi része. A vállalati 
egységek terve azok céljait teljesítmények, költségek, bevételek formájában 
számszerűsítve tartalmazza. 

A tervezést a szűk keresztmetszetet jelentő területtel kell kezdeni. Ez többnyire az 
értékesítési piac, ezért a tervezés a forgalmi terv elkészítésével kezdődik. Itt 
általában jelentős ellentét feszül a tervezési célú adatok megadásának valós 
lehetőségei és a vezetés igényei között, ugyanis a piac globálisan általában 
lényegesen jobban becsülhető, mint differenciáltan bármilyen (termékcsoportonkénti, 
termékenkénti, területi vagy időbeli) felbontás értelmében, és minél részletesebb 
bontásra volna igénye a többi részlegnek a tervezéshez, annál kisebb pontossággal 
lehet a megfelelő fel-bontású várható forgalmat megbecsülni. Az olyan gyorsan 
változó termék-összetételű piacokon, mint a mai információ-elektronikai és távközlési 
piac, szinte kilátástalan viszonylag kis földrajzi kiterjedésű részpiacok vár-ható 

forgalmát termékek szerint differenciáltan és egyúttal pontosan megadni. Ezen segít 
némileg a globalizáció által teremtett helyzet, amelyben az egyes termelő vállalatok 
egész régióknak, vagy az egész világgazdaságnak termelnek, és a termékfajták és 
földrajzi körzetek forgalma valamennyire kiegyenlíti egymást. 

Az egész termékcsaládokra vonatkozó tervszámokat természetesen csak 
valamiféle átlagárakkal lehet megbecsülni, ami további bizonytalanságot visz be a 
folyamatba. A tervezett forgalom ugyanis a naturáliában (termékekben, 



termékcsaládokban) tervezett értékesítési mennyiségnek és az átlagos terváraknak a 
szorzata, amely tehát a termékösszetétel megváltozása esetén hibás becslést ad. 

A termelési tervet a forgalmi terv számaiból képezik. Először el kell készíteni a 
szükséges félkész és késztermékek készleteinek a tervét, majd ezt összevetve a 
forgalmi tervvel, képezhetők az előállítandó termékek, szerelési egységek és 
alkatrészek tervszámai, azaz a termelési program. Ezt a darabjegyzékek és 
munkatervek segítségével részekre bontják: meghatározzák a szükséges 
nyersanyagokat és a beszerzendő alkatrészeket, amiből – a tervezett gyártási 
készletekkel összehasonlítva – adódik a beszerzési terv. 

A termelési programot lebontják egészen bér- és gépidő adatokig. Ezen a szinten 
van lehetőség a kapacitások tervezésére, a többlet vagy hiány megállapítására. 
Ennek alapján születhetnek döntések a személyi és beruházás-tervezéssel 
kapcsolatban.  

A költségtervezés a termelési terven alapszik. Itt elkülönül a közvetlen és 
általános költségek tervezése. (A közvetlen költség a termékhez közvetlenül 
hozzárendelhető, mint például az anyagköltség, míg az általános költség a vállalat 
vagy annak valamelyik tevékenysége működtetésének valamelyik feltételének 
biztosításához tartozik, például az épület fűtése.) Az általános költségeket 
költségnemek szerint, költséghelyekre tervezik. (A költségnemek a költség fajtája, 
jellege szerint különböztetik meg a költségeket, míg a költséghelyek a költségek 
viselői, tehát az illető költségért felelős szervezeti egység szerint.) 

Mindezek elkészülte lehetővé teszi az eredménytervek kidolgozását. A 
legfontosabb a vállalat eredményterve, amely általában fedezeti összeg-számítás 
formájában mutatja be a ráfordításokat és bevételeket. A tervezett eredményt 
figyelembe véve most már elkészíthető a pénzgazdálkodási nyereség/veszteség-
számítás. A tervezett tevékenységnek a vállalat tőke- és vagyoni szerkezetére 
kifejtett hatását a tervmérlegben lehet bemutatni, a pénzügyi hatások a pénzügyi 
tervből láthatók: itt számolják át a ráfordításokat és bevételeket ki- és befizetésekké. 

Az egyes résztervek összefüggését mutatja a 1.2. ábra. 
  



 

1.2. ábra. Tervek összefüggése 

„A költségvetés olyan értékben kifejezett mutatókban megfogalma-zott terv, 
amelyet adott időtartamra, meghatározott kötelezettségi fokkal írnak elő a döntési 
egységeknek.” (P. Horváth 1990, 88. old.) A költségve-tés tehát az irányítás fontos 
eszköze, a szerkezetét a költségvetési felelős-ség elvének megfelelően kell 
kialakítani. Egyúttal rendszert kell képeznie: egyrészt tartalmaznia kell minden egyes 
vállalati részt és funkciót, másrészt ezekből össze kell tudni rakni a vállalat általános 
költségvetését a nyereség, a veszteség, a mérleg és likviditásszámítás tekintetében. 

Gyakorlati okokból többnyire a vállalat szervezeti struktúrájának megfelelő 
felépítésben készül, így a legegyszerűbb a személyes felelősség elvét érvényesíteni. 

A tagolási mélység és időbeli differenciálás esetenként jelölendő ki, ál-talános 
szabály nem adható. A tartalmát úgy kell meghatározni, hogy a benne előírt értékek 
alkalmasak legyenek arra, hogy célként (előirányzat-ként) a felelősök számára 
megadhassák őket. Tehát olyan mutatókra kell kiterjednie, amelyeknek az alakulását 
a felelősök érdemben befolyásolni tudják. 
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A költségvetés kidolgozása olyan munkafolyamat, amely közepes és nagyobb 
vállalatoknál elvégezhetetlen számítógépes támogatás nélkül, és a modellszámítási 
és szimulációs eszközök révén a kisvállalatok esetében is szükséges a megkívánt 
minőségű költségvetés előállításához egy számító-gépes információs rendszer.  

A költségvetés ellenőrzésének feladata a költségvetésben megadott cél-értékek 
betartásának vagy be nem tartásának megállapítása és az eltérés okainak feltárása. 
Az ellenőrzés folyamatai ezért az eltérések elemzésének eszközei is. Csakis az 
eltérések okainak feltárásával zárulhat a tervezés-ellenőrzés-szabályozás 
körfolyamata. 

A rendelkezésre álló eszköztár függ a költségvetés készítéséhez használt 
módszertől. A rugalmas tervköltség-számítás szerint elszámolt költségek például 
differenciáltan elemezhetők. Nemcsak az eltérések okai fontosak, hanem az 
eltérések jelentősége, várható hatásai is! Például az eredményt vagy a likviditást 
tartósan befolyásoló eltéréseket különös gonddal kell kezelni. Az elemzésben nagy 
segítséget tudnak nyújtani statisztikai módszerek. 

Az eredményes tervezés feltétele a hosszabb időhorizont, az éves terveknek be 
kell ágyazódniuk egy hosszabb idősorba.  

A hosszú távú tervezés a stratégiai tervezés által adott kereteket köti össze az 
éves tervek sorozatával. A több (például három) évre kiterjedő hosszú távú terveket 
célszerű gördülő tervezéssel felépíteni, tehát évről évre átdolgozni, a tervmutatókat 
megújítani, ezzel illeszteni a környezet változásához.  

A beruházási projektek terve is általában több éves időtartamú.  
A stratégiai tervezés ugyancsak a kontrolling rendszer részeként tud helyesen 

működni. Mivel az operatív kontrolling feladatai lényegesen jobban formalizáltak, mint 
a stratégiai kontrollingé, ezért a két tevékenység szétválasztható, de az egységes 
vállalatirányítás részeiként mégis szoros összhangra van szükség közöttük. Az 1.1. 
táblázatban (P. Horváth nyomán) összefoglaltuk a viszonyukat. 
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1.1. táblázat. Az operatív és stratégiai kontrolling viszonya 

A stratégiai kontrolling tehát nem azokkal a fejlesztésekkel foglalkozik, amelyekkel 
kapcsolatban már jelenleg fellépnek ráfordítások és bevételek, hanem azokkal az 



esélyekkel és kockázatokkal, amelyeket ki lehet használni a siker érdekében. Ennek 
megfelelően a feladatai: 

 a stratégiai tervezés támogatása 

 az elemzés támogatása 

 a tervezés folyamatának szervezése 

 az eltérő információk, szempontok ütköztetése 

 támogatás a tervek működő stratégiákká változtatásához 

 a stratégiai terv feldolgozása működési (operatív) tervvé 

 stratégiai projektek vizsgálata a megvalósításra érettség szempont-jából 

 részcélok kidolgozása 

 adott időszakra vonatkozó pénzügyi következmények meghatáro-zása 

 a stratégia ellenőrzésének kidolgozása és kivitele 

 közreműködés az adatok meghatározásában 

 jelzőrendszer kidolgozása 

 tervezés folyamatának ellenőrzése 

 megvalósított stratégiák eredményének ellenőrzése 

 terv-tény eltérések ellenőrzése 

 eltérések kezelési javaslatainak kidolgozása 
A felsorolt tevékenységekben fontos összetevő a felmerült lehetőségek 

realitásának elemzése és a vezetés figyelmeztetése, amennyiben új irányítási 
módszerekre van szükség.  

A felhasznált eszközök között van a SWOT- és a gapelemzés. A SWOT-
elemzéssel foglalkoztunk a Vállalati információs rendszerek I. kötetében, itt a 
stratégiai tervezésben a vállalat egésze helyzetének és az egyes lehetséges döntési 
változatok hatásainak megítélésében nyújt segítséget. A gap(hézag)-elemzés a 
kitűzött célok és azok megközelítése, elérése közötti eltérést (célhézag) vizsgálja. 
Abból indul ki, hogy ez a hézag idővel egyre nő, mivel a változatlan intézkedések 
mellett az erős és gyenge pontok eltolódnak, az esélyek és veszélyek módosulnak. 
Ezért idővel újabb stratégiai intézkedéseket kell bevezetni. 

A stratégiai elemzések hasznos eszköze a portfólióelemzés, amely a vállalat 
jelentős részterületeit minősíti stratégiai szempontból. Az így mi-nősített 
részterületeket stratégiai üzleti egységeknek hívjuk. Ezeket azután az ún. porfólió-
mátrixba rendezik. Ennek a tengelyei a piaci részesedés (nagy-kicsi) és a 
piacbővülés (lassú-gyors). A mátrixbeli helyzet alapján stratégiát kell kidolgozni az 
egyes területekre, amelyek segítségével kell a területeknek eljutniuk a kívánt (terv-) 
állapotba, így a vállalati portfóliónak az aktuális állapotból a tervezettbe. A módszer 
előnye, hogy egyszerű és szemléletes, és ez a hátránya is, mert azt sugallja, mintha 
mindig ilyen egy-szerűen lehetnének kezelhetők a portfólió-kérdések. 
 



  

1.2. ábra. Portfolió mátrix 

Az átfogó vezetési információs rendszer kialakítása az eredményes irányítás 
feltétele. Ehhez elemezni kell e tényleges információ-szükségletet, különös tekintettel 
annak költség-hatékonyságára. Meg kell határozni az információ-forrásokat, a 
felelősségi területeket (ki szerzi be, készíti elő az információkat, ki koordinálja a 
folyamatot). 

A következőkben a vezetési információs rendszer két fontos összetevőjéről lesz 
szó: a beszámolási rendszerről és a mutatószámokról. A be-számolási rendszer 
célja, hogy a célok eléréséről szóló valós adatok rendszerezetten a költségvetési 
felelős rendelkezésére álljanak a vállalatirányítás minden szintjén.  

Az egyszerű összehasonlíthatóság végett célszerű, ha a beszámolók szerkezete 
a tervekével megegyezik, és a részletességük sohasem nagyobb a feltétlenül 
szükségesnél. Az összehasonlítások hatékonyságát nagyban javíthatja, ha a 
lényeget ún. eltérési tűrések meghatározásával kiemeljük, és így a jelentős eltérések 
szembetűnő módon jelennek meg a beszámolókban.  

Célszerű az ún. forecast (előretekintő) beszámolók kialakítása is, amelyekben az 
aktuális állapot alapján számított, várható, jövőbeli értékek szerepelnek, amelyek a 
megfelelő tervszámokkal vethetők össze. 

A vállalati mutatószámok olyan adatok, amelyek a vállalat és környezet 
viszonyának mérhető elemeit jellemzik, tömörített formában. Ebben rejlik a 
használatuknak a kockázata is: a tömörítés során elveszhetnek a részletek. 
Szempontok a mutatókkal kapcsolatban: 

 Legyenek egyértelműen mérhetők (pénzben vagy valamilyen mennyiségi 
egységben)! 

 A mutatók rendszere álljon összeillő és lehetőleg a jellemzett területeket teljes 
mértékben jellemző adatokból, logikai követelmények szerint rendezett módon! 

 A legtöbbet használt mutatók tartalmazzák a rendszeresen igényelt adatokat, 
kiegészítő mutatókat csak szükség esetén kell képezni. 

 A mutatóknak időbeliségük van: múltra, jövőre vonatkozhatnak. 
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Példa mutatószámra a Du Pont rendszer kulcsfogalma, a tőkemegtérülés (RoI, 
return on investment), amely alapvető (pénzügyi) mérlegszerkezet-mutató: 

tőkemegtérülés = éves nyereség / befektetett tőke 
További pénzügyi mutatók a mérlegszerkezet-mutatók, köztük a meg-térülési 

mutatók (össztőke-megtérülés, saját tőke megtérülés, forgalom megtérülése), a 
finanszírozási mutatók (eladósodás mértéke, eladósodási koefficiens, beruházás 
fedezete), a likviditási mutatók. A pénzügyi mutatók másik csoportja a cash-flow, 
azaz a pénzforgalmi mutatók. 

Termelési mutatók a raktári készlet, műhelybeli készlet, elfekvési idő, átfutási 
idők, kihasználási mutatók, költségek. 

2. Kontrolling támogatása egy konkrét termékben 
A korábbi fejezetben részletesen tárgyaltuk a tevékenységet, helyét, szerepét a 
vállalat irányításában. A továbbiakban a piacon lévő vállalati információs rendszerek 
legismertebbjében, az SAP-ben, a kontrolling támogatására létrehozott struktúra 
bemutatásával illusztráljuk, hogyan folyik ez a tevékenység. 

2.1. Az SAP-nak a kontrollig támogatására szolgáló részei 

Az SAP R/3 változatában megvalósított számvitel főbb elemei: 

 könyvelési/könyvviteli modul (financial, FI): 
o főkönyvi könyvelés 
o szállító- és vevőkönyvelés 
o eszközkönyvelés 
o törvény szerinti konszolidáció 
o speciális statisztikai számítások 

 pénzügyi modul (treasury, TR): 
o pénzforgalom (cash) menedzsment 
o pénzügyi (treasury) menedzsment 
o pénzügyi alap-menedzsment 

 kontrolling modul (controlling, CO): 
o általánosköltség-kontrolling 
o termékköltség-kontrolling (pénz- és devizakereskedelem, értékpapírok 

és derivatívák) 
o eredmény-számítás, 
o piaci szegmens-számítás. 

A beruházás-menedzsment modul segítségével (IM) lehet a beruházási programok 
átfogó tervezésé elvégezni, és az egyes beruházási intézkedéseket vezérelni. 

A vállalati kontrolling modul (EC) a számviteli modulok adataiból áttekintő 
nézeteket készít a 

 menedzsmentkonszolidáción, 

 profit-center-számításon és 

 vezetői információs rendszeren (EIS) 
keresztül. 

Mint azt az első kötetben kifejtettük, az SAP következő és későbbi változataiban 
(a mySAP-tól kezdődően) az R/3 alapvető modulszerkezetét, sőt moduljait is, 
megtartották, azok stabilizálása irányában folyt a fejlesztés, és az új modulok a 
korábbi modulok munkáját átfogó, összekötő, magasabb szinten integráló 
tevékenységek megvalósítására készültek. Ennek megfelelően az itt ismertetett 



megoldások érvényesek a fejlettebb SAP változatokra is, legfeljebb további, 
magasabb szintű elemzési tevékenységek támogatásával kibővülve. 

2.2. A kontrolling (CO) modul felépítése 

A kontrolling (CO) és a pénzügyi könyvelés (Pénzügy, FI) az R/3-rendszerben önálló 
modulként szerepel. A modulok között állandó az adatcsere, a költségszámítási 
szempontból fontos adatok automatikusan átkerülnek a pénzügyi könyvelésből a 
kontrollingba. A költségeket és az árbevételeket különböző objektumokhoz rendelik. 
Ilyen objektumok például a költséghelyek, a folyamatok, a projektek, a vevői és 
gyártási rendelések. A pénzügyi könyvelés vonatkozó számláit költségnemenként 
vagy árbevétel-fajtánként a kontrolling is önálló adatállományként kezeli. Ezáltal a 
kontrollingban szereplő értékek összehasonlíthatók és egyeztethetők a pénzügyi 
könyveléssel. A következőkben az adatok objektumorientált kezelésének főbb 
előnyeit ismertetjük a kiterjesztett főkönyvi könyvelés szerinti kezeléssel szemben. 

Módszerek 

Az R/3-rendszerben a különböző kontrolling-objektumok számára az értékek és 
mennyiségek elszámolásához olyan módszereket dolgoztak ki, amelyek az objektum 
speciális üzemgazdasági funkciójához illeszkednek. Ezáltal az R/3-rendszerben 
viszonylag egyszerűen leképezhetők olyan költségszámítási rendszerek, amelyek 
olyan kifinomult elszámolási módszereket igényelnek, mint például az átterhelés, az 
elosztás és a pótlékolás. 

Mennyiségszámítás 

A hagyományos könyvvitellel ellentétben az objektumok között elszámolhatók a 
mennyiségek, és a mennyiségáramlás értékelhető. A mennyiségek jelentik az 
összekötő kapcsot a logisztika és a számvitel között. A mennyiségszámítás a 
tervezés átfogó összehangolását teszi lehetővé. A termelés-tervezés például átveheti 
az értékesítés-tervezés mennyiségeit. Így megállapítható, hogy milyen belső 
teljesítmény-mennyiségre van szükség. Ezek a mennyiségek azután tovább vihetők 
azoknak a költséghelyeknek a tervezésébe, amelyek a megfelelő teljesítményeket 
létrehozzák. 

Folyamatköltség- és teljesítményszámítás 

A mennyiségi bázison alapuló folyamatköltség- vagy teljesítményszámítás pontosabb 
kalkulációt tesz lehetővé. Ezek a mennyiségek elszámolhatók, még mielőtt a 
teljesítés végleges költségei ismertek lennének. Egy adott teljesítmény értékelése 
különböző árakkal történhet. Már az elszámolás időpontjában lehetőség van a kézi 
úton bevitt vagy a tervezésen alapuló árakkal való értékelésre. A mennyiségáramlás 
több értékelése készíthető elő egyidejűleg. Ezen kívül a mennyiség segítségével 
megállapítható a költséghelyek foglalkoztatottsági foka. Ily módon lehetőség van a 
ténylegesen felmerült költségek és a tervértékek reális összehasonlítására is. 

Belső célú, kalkulatív értékelés 

A külső számadás formája és a javak felhasználásának értékelése a törvény által 
meghatározott irányelvek szerint történik. Ahhoz, hogy a belső költségfelügyelethez 
és szabályozáshoz lehetőleg reális becslést kapjunk, szükség lehet a javak 
felhasználásának olyan értékelésére, amely eltér a pénzügyi könyvelésben 
lekönyvelt ráfordítástól, tehát vezetői számvitelen alapuló értékelésre. A 
kontrollingban a pénzügyi könyveléstől elkülönített adatkezelés lehetővé teszi a belső 



követelményeknek megfelelő vizsgálatot és értékelést, tehát a vezetői számvitelt, a 
külső számadás előírásainak korlátai nélkül. A két szemlélet összeegyeztethető. 

A kontrolling előrejelző és korai figyelmeztető rendszerként is használható, ehhez 
olyan adatokra is szüksége van, amelyek a számadáshoz nem szükségesek, például 
különböző kötelezettségek, amelyek később költségekké válnak. Ezeket a 
tényköltségekkel együtt veszik figyelembe. Másik példa a rendelés-beérkezési 
információk, amelyek fontos indikátort jelentenek a középtávú üzletfejlesztésben. 

Az eredeti információ kezelése 

A CO-modul objektumaihoz olyan információk kapcsolhatók, amelyeknek különleges 
jelentőségük van az objektum mindenkori típusa számára. Az elszámolásoknál 
ezeket az információkat részben továbbadják. Így például egy termék kalkulációjánál 
különböző szinteken megjelenítik, hogy milyen költségnemek kerülnek az árba. 
Hasonló módon több elszámolási lépésen keresztül megmarad, hogy egy belső 
teljesítmény ára milyen költségekből tevődik össze. A folyamatoknak olyan jellemzőit 
is továbbítják, mint például az értékalkotás foka. 

A kontrolling (CO) modul összetevői 

A CO-modul több komponensből tevődik össze, amelyek különböző feladatok 
feldolgozására alkalmasak. A kontrollingban felmerülő tipikus kérdések és a 
megválaszolásukra szolgáló komponensek a következők: 

Milyen költségek merülnek fel a vállalatnál? (CO-CEL) 

A költség- és árbevételszámításban gyűjtik a kontrolling számára a költségeket és 
az árbevételeket. A legtöbb érték automatikusan kerül át a pénzügyi könyvelésből. A 
CO-CEL-ben csak azokat a költségeket határozzák meg, amelyek a pénzügyi 
könyvelésben egyáltalán nem, vagy más ráfordítással szerepelnek. 

A költség- és árbevétel-számítás beszámolói arról nyújtanak áttekintést, hogy a 
vállalatnál milyen költségek és árbevételek merültek fel. Ezek az áttekintő 
beszámolók kiindulási pontként szolgálnak a CO-modul más komponenseinek 
részletes beszámolóihoz. A költségnemek és az árbevételfajták megfelelnek a 
pénzügyi könyvelés számláinak. Ezen kívül az adatokat más könyvelési 
csoportosítási ismérvek szerint is alcsoportokba oszthatók. Ennek alapján történik a 
pénzügyi könyvelés és a kontrolling adatainak összehasonlítása, egyeztetése. 

Hogyan kezeljük az általános költségeket? (CO-OM) 

Sok vállalatnál az idővel jelentős mértékben növekszik az a költséghányad, amely 
nem terhelhető közvetlenül az előállított termékekre vagy szolgáltatásokra. Amíg a 
termelés területén a költségellenőrzés és optimalizálás igen fejlett, addig az általános 
költségek gyakran csak csekély mértékben láthatók át.  

Az általános költségek felügyelete és továbbterhelése a következő három 
komponens feladata. 

Gazdaságosan dolgoznak-e azokon a területeken, ahol az általános költségek 
felmerülnek? (CO-OM-CCA) 

A költséghelyszámítás segítségével megvizsgálható, hogy a vállalatnál hol és 
milyen általános költségek merülnek fel. Ezért a vállalatnak azon részterületeihez 
rendelik a költségeket, ahol azok keletkeztek. A lekönyvelt összegek és mennyiségek 
elszámolására számos eljárás áll rendelkezésre. Különösen a 
teljesítményszámításnál van arra lehetőség, hogy a költségeknek a nagy részét - 



amely eredetileg nem volt hozzárendelhető a termékekhez - az okozati elvnek 
megfelelően a termékekre számolják el. A hozzárendelés és elszámolás nemcsak a 
költségellenőrzést teszi lehetővé, hanem a költségszámítás következő részterületei 
számára (pl. költségviselő-számítás) fontos előzetes feldolgozást is végez. 

Milyen költségkihatásai vannak az üzemi intézkedéseknek? Betartják-e a 
költségkereteket? (CO-OM-OPA) 

Az általánosköltség-rendelkezésekkel a költségek intézkedésorientáltan gyűjthetők 
és ellenőrizhetők. Az intézkedésekhez költségkeretek rendelhetők, amelyek 
betartását a rendszer automatikusan figyeli. Ha a költségkövetés mellett egy átfogó 
és komplex intézkedés (mint pl. a vállalat részei újraszervezésének) logisztikai 
lebonyolítását is támogatni kell, akkor a projekt alkalmazását kell előnyben 
részesíteni a rendelkezéssel szemben. 

Hogyan optimalizálhatók a folyamatok egy vállalatnál? (CO-OM-ABC) 

Az üzemi folyamatok optimalizálásánál nem az egyes osztályok céljainak, hanem az 
egész vállalat céljának kell érvényre jutnia. Ezért az elmúlt években megnőtt az igény 
aziránt, hogy ne csak funkciókat és termékeket, hanem több osztályt átfogó üzleti 
folyamatokat is irányítani és felügyelni lehessen. E célból fejlesztették ki a 
folyamatköltség-számítást. A költséghely-számítás és a termékköltség-kontrolling, 
ill. eredmény- és piaciszegmens-számítás közé belép a folyamat, mint további 
ellenőrzési és elszámolási objektum. A Business Process Reengineering 
támogatásához különleges kiértékelési módszerek állnak rendelkezésre. 

Mibe kerül egy termék vagy egy szolgáltatás előállítása? (CO-PC) 

A termékköltség-kontrolling meghatározza azokat a költségeket, amelyek egy 
termék előállításánál vagy egy teljesítmény teljesítésekor keletkeznek. A 
termékkalkuláció terv- és standard értékeivel értékelhető a raktárkészlet. Ezen kívül 
megállapítható az ár alsó határa, amelyért érdemes a vállalatnak a terméket 
értékesítenie. Szimulálható, hogy a termelési eljárásban bekövetkezett változások 
milyen hatással vannak az előállítási költségekre. A termelési rendelések felügyelete 
a költségviselő-számítás segítségével történik. Itt állapíthatók meg és elemezhetők a 
tényleges előállítási költségek és a termékkalkuláció során megállapított tervezett 
költségek közötti eltérések. Ezen kívül értékelhető a befejezetlen termelés készlete, 
és az esetleg befolyt árbevételek szembeállíthatók a költségekkel. 

A termékköltség-kontrolling szoros kapcsolatban áll a logisztikai modulokkal. 
Rendelkezésre állnak a termeléstervezés (PP) művelettervei és darabjegyzékei. Az 
anyaggazdálkodásban (MM) az anyagkivétek közvetlenül költséghez vezetnek. A 
logisztikai funkciók bevonásával megkaphatók az eljárások közötti, a különböző 
termelési technikáknál a termékköltség-kontrolling által rendelkezésre bocsátott 
legnagyobb eltérések. Így például a vevői rendelésre történő gyártásnál a befolyt 
árbevételekkel szembeállíthatók a hozzá tartozó költségek. Az üzemi és 
sorozatgyártásnál a rendeléseket az anyagszükséglet-tervezés (PP-MRP) készítheti. 
A folyamatos gyártásnál a rendszer lehetővé teszi a receptek (PP-PI) használatát. 

Melyik piaci szegmentumban vagyunk sikeresek? (CO-PA) 

Az eredmény- és piaciszegmentum-számítás elemzi az eredményesség forrásait. 
Egyrészt, mint eredményszámítás, a költségvonzatú elszámolások utolsó lépését 
jelenti, másrészt az értékesítés-kontrolling vonatkozásában a piaci szegmentumok 
szerint megkülönböztetett árbevételeket hozzárendeli a hozzá tartozó költségekhez. 
Az alkalmazott piaci szegmentumokat a felhasználó szabadon kiválaszthatja. Így 



például lehetőség van a termékek, vevők, rendelések, értékesítési szervezetek, 
értékesítési csatornák és üzletágak szerinti tagolásra. A piaci szegmentumok a 
fedezet- és eredmény-hozzájárulásuk szerint értékelhetők. Az eredmény- és piaci 
szegmentum-számítástól kapott információk szolgálnak alapul a döntésekhez többek 
között az árképzés, a vevőkiválasztás, a szállítási és fizetési feltételek 
meghatározása és az értékesítés módjának kiválasztása területén. 

Mennyire nyereségesek az egyes vállalati területek? (EC-PCA) 

Napjainkban sok vállalatnál a vezetés decentralizált. A vállalat önálló területekre való 
felosztásával, ahol az adott terület felelős a költségeiért és az árbevételeiért, 
áttekinthetőbbé válik a teljes vállalat és növelhető a hatékonyság. A területek vezetői 
bizonyos mértékig önálló vállalkozóként tevékenykednek. Eredményességük 
kiértékelésére szolgál a profitcenter-számítás, amely a rendszerben különálló 
kontrolling számításként valósul meg, tehát a tényleges elszámolással 
párhuzamosan, statisztikai céllal vezetik. A profit centereknél a költségek és az 
árbevételek mellett más mutatószámok, mint pl. Return on Investment (RoI, 
beruházás megtérülése), Working Capital (aktív tőke), Cash Flow (pénzforgalom) stb. 
is használhatók. 

Integráció 

A CO-modul összetevőinek segítségével természetesen sok más kérdés is 
megválaszolható. Az egyes komponensek egymástól függetlenül is alkalmazhatók. 
Mindamellett a CO-modultól a legjobb eredményt úgy kapjuk, ha a megfelelő 
komponenseket használjuk, és őket az R/3-környezet-be integráljuk. Így például egy 
termék kalkulációját messzemenően automatizálhatja a logisztika műveletterveinek 
és darabjegyzékeinek a felhasználása. A rendelkezésre állás ellenőrzése figyelembe 
veszi az anyaggazdálkodás megrendeléseit és beszerzési megrendelési igényeit. A 
tervezés területén az integráció magába foglalja a logisztika és a számvitel terveinek 
összekapcsolását, valamint a számvitelen belüli tervek összekapcsolását (költség- és 
árbevétel-terv, tervezett nyereség kimutatása, pénzügyi terv). Az integráció 
következtében a tény és a tervadatoknál is minimalizálódik a rögzítési ráfordítás. 
Ezen kívül a rendszer sok információt nyer a környezetből, mint például a 'cost-driver' 
a folyamatköltség-számításban, és az eredményszámítás piaciszegmentum-
képzésének jellemzői. 



 
 

0.1. ábra: Kontrolling integráció 

Költségszámítási eljárások 

Az R/3-rendszer valamennyi használatos költségszámítási eljárást támogatja: 

 Standardköltség-számítás/tényköltség-számítás 
Az elszámolt mennyiségek tetszés szerint értékelhetők terv- vagy tényárakkal. 

 Összköltség-számítás/részköltség-számítás 
A teljes elszámolási láncon keresztül a költségek vezethetők fix és változó részként. 
Ez az összköltség-számítás mellett a részköltségek vizsgálatát is lehetővé teszi. 

 Közvetlenköltség- és fedezet-számítás 
Itt egy olyan eljárásmód is alkalmazható, amelynél az általános költségek kulcsok 
alapján történő szétosztása helyett, azokat döntési objektumokhoz rendelik az 
okozati elv alapján. 

 Forgalmiköltség-eljárás/összköltség-eljárás 
Az eredményszámítás végezhető a forgalmiköltség-eljárás vagy az összköltség-
eljárás alapján. A forgalmiköltség-eljárásnál a periódus árbevételeivel a forgalom 
költségeit állítják szembe. Az összköltség-eljárásnál a periódus árbevételeivel az 
összes költséget, a félkész- és késztermékek állományában bekövetkezett 
változásokat, a befejezetlen termelést és a saját gyártású termékeket állítják szembe. 
A fenti eljárások párhuzamosan is alkalmazhatók. 

Tervezés 

Az interaktív tervezéshez a kontrolling modul valamennyi komponensében számos 
funkció áll rendelkezésre. A különböző tervezési változatokban különböző 
forgatókönyvek képezhetők le. Ezek a tervváltozatok másolhatók és átértékelhetők. A 
rendszer támogatja a kontrolling-osztály által végzett központi tervezést és az egyes 
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munkatársak által végzett tervezést is. A különböző szempontoknak megfelelően 
egyedi rögzítési maszkok alkalmazhatók. 

Ahhoz, hogy a tervezés a legkisebb ráfordítással legyen elvégezhető, a manuális 
adatbevitelt sok helyen automatizálják. A tervadatok átvehetők a logisztika és a 
számvitel más részterveiből. Az automatikus elszámolások a tervezés további 
könnyítését szolgálják. A tervezés összhangját és a más résztervekkel való 
egyeztetést a rendszer automatikusan biztosítja. 

Információ elemzési rendszerek 

Az R/3-rendszer kontrolling modulja nagy teljesítőképességű információ-elemzési 
rendszereket használ. A kivételfigyelés és az adatállományban való interaktív 
navigálás az információ előkészítését támogatja. 

A termékköltség-kontrollingban például a kivételfigyelés megkönnyíti az előállítási 
költségek felügyeletét. Ezen kívül egy gyártmány költségei valamennyi termelési 
szinten megvizsgálhatók. 

A drill-down (lefúrás) az eredmény- és piaciszegmentum-számításban különösen 
a többdimenziós információk rugalmas elemzését teszi lehetővé. 

Különösen könnyen használhatók az R/3-rendszerben tárolt hierarchiák a 
beszámolók strukturálásához az általánosköltség-kontrolling információs 
rendszerében, pl. az üzemi elszámolási ív vagy egy költséghely-hierarchia szerint. 

A szokásos vizsgálatokhoz standard beszámolók és elemzési útvonalak állnak 
rendelkezésre. Ezek egyszerűen kiegészíthetők cégspecifikus beszámolókká, 
programozási ismeretek nélkül. A felhasználó már a definiálás alatt olyan formában 
látja a beszámolót, ahogyan az majd a megfelelő adatokkal a nyomtatásban 
megjelenik. 

A beszámoló megjelenített példányából további beszámolók hívhatók fel. Egy 
áttekintő beszámolóból egy érték például több közbenső lépésen keresztül egészen 
az egyedi tételekig vagy a könyvelési bizonylatokig követhető. 
 

 
0.2. ábra: Elemzési útvonal 
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