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Egy vállalat elvárt teljesítménye a szervezetben dolgozó munkatársak és az őket irányító vezetők 
teljesítménye révén realizálódik. Ezért fontos, hogy az egyes vezetési szinteken álló vezetőkkel 
kapcsolatos elvárt teljesítmények meghatározásra, majd számonkérésre kerüljenek. Ennek egyik 
szervezeti eszköze a felelősségi és elszámolási egységek kialakítása.  

A felelősségi és elszámolási egységek kialakításának szükségszerűségét a formális „szervezeti 
struktúra”, a „vezetés” és a „kontroll” fogalmak definiálásával (Dobák & Antal, Vezetés és 
szervezés, 2013), összekapcsolásával magyarázzuk. (Anthony, Menedzsment kontroll, 1993) 

 

1 Szervezeti feltételek 

 

A vállalatok olyan vállalkozások, amelyeket valamilyen társadalmi szükséglet kielégítésére hozzák 
létre és jogi személyiséggel rendelkeznek. A vállalatok formális szervezeti struktúrájuk célszerű 
kialakításával és működtetésével hozzájárulhatnak ahhoz, hogy termékeik, szolgáltatásaik 
előállítása hatékonyan, eredményesen történjen. 

A vállalatok olyan, emberek és tárgyak alkotta rendszerek, amelyek tartós célt követnek, továbbá 
formális struktúrával és célszerű szabályokkal rendelkeznek. A formális és informális szervezet 
megkülönböztetésének azért van jelentősége, mert a működésre vonatkozó vezetői szándékokat a 
munkatársak igen gyakran „felülírják”. A vezetők által – általában írásban – rögzített szervezeti 
szabályok alkotják a formális szervezetet, az ezektől eltérő, ténylegesen követett, a munkatársak 
által a mindennapi gyakorlatban kialakított elvek pedig az informális szervezetet.  gy is 
mondhatjuk, hogy a formális szervezeti működés az, ahogyan a vezetők szeretnék, hogy működjön 
a szervezet, az informális szervezeti működés pedig az, ahogy valójában működik. (A továbbiakban 
a formális szervezeti struktúra oldaláról magyarázzuk az adott problémákat.) 

A formális szervezetek három fontos tulajdonságát kell kiemelni (Anthony, Menedzsment kontroll, 

1993): 

 A szervezeteknek céljaik vannak, azért alapították, hogy valamit létrehozzanak. 

 A szervezetek emberekből állnak. A gépek, eszközök önmagukban nem alkotnak 
szervezetet. 

 Az embereknek együtt kell dolgozniuk. 

A vállalat vezetősége vezetőkből áll, akiknek az a feladatuk, hogy eredményesen megvalósíttatsák 
a szervezeti célokat a többi ember által, illetve velük együtt, megszervezzék az emberek 
együttműködését, irányítsák, kontrollálják a feladatvégzést. (Dobák & Antal, Vezetés és szervezés, 

2013) 

Nem csak a vezetők kontrollálják a beosztottak teljesítményét, hanem a szervezet felsőbb 
hierarchia szintjén álló vezetők az alattuk álló vezetők teljesítményét is. Az elsőszámú vezető 
teljesítményét pedig az igazgatóság, a közgyűlés vagy taggyűlés kontrollálja. A vezetési szintek 
közötti megkülönböztetés elsősorban azért szükséges, mert a hierarchia különböző szintjein lévő 
vezetők eltérő feladat- és hatáskörökkel rendelkeznek, és koordinációs képességük, illetve a 
koordináció tárgya is eltérő. (Ábra - 1) 
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Ábra - 1: Vezetői hierarchia 

 

A vezetői teljesítmények kontrolljának egyik előfeltétele a formális szervezeti struktúra olyan 
módon történő kialakítása, amely képes ezeket a vezető teljesítményeket úgy támogatni, hogy 
azok valós, a tényleges teljesítményeket hűen tükrözőek legyenek. Témánk szempontjából tehát 
az egyik kiemelt vezetői tevékenység, vezetési funkció a „szervezés”, ezen belül pedig a 
szervezettervezés, amely a szervezetek formális szervezeti struktúrájának kialakítását vagy 
megváltoztatását jelenti. (Dobák & Antal, Vezetés és szervezés, 2013) 

A szervezettervezés tehát a formális struktúra munka- és hatáskörmegosztási, koordinációs 
rendszerének kialakítására irányuló vezetői tevékenység.  

A szervezeti struktúrák valamilyen munkamegosztási elv (funkció, termék, vevő, anyag, régió) 
alapján létrehozott alrendszerekből, szervezeti egységekből állnak, amelyek élén vezetők állnak. Az 
egyes szervezeti egységek a munkamegosztásból rájuk háruló feladatokat természetesen csak 
akkor tudják ellátni, ha az egységvezetők megfelelő hatáskörrel rendelkeznek. 

A hatáskörmegosztás a munkamegosztási elvek alapján tagolt szervezeti egységek vezetői 
kompetenciáinak kialakítását jelenti. Ezen belül is kiemelt jelentőségű a döntési és utasítási 
hatásköröknek a felosztása a vállalatvezetés és az alárendelt hierarchikus szintek vezetői között. 



A munka- és hatáskörmegosztás összhangjának a kialakítása az egyik legfontosabb vezetési 
feladat. A rugalmas és adaptív – általában decentralizált – szervezeti formák kialakításához 
elengedhetetlen ugyanis egy olyan felelősségi rendszer létrehozása, amelyhez hozzákapcsolhatjuk 
a teljesítményt tükröző elszámolást és az érdekeltséget is. 

A jól működő felelősségi rendszer azonban csak akkor teremthető meg, ha a szervezet különböző 
egységeinek vezetői (vagy az egyes végrehajtók) ténylegesen rendelkeznek a munkamegosztásból 
rájuk háruló feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel  azaz a munkamegosztást és a 
hatáskörmegosztást egymással összhangban alakították ki. 

A hatáskörök közül a legfontosabb a döntési hatáskör. A döntési hatáskör erőforrások feletti 
rendelkezési jogot jelent. Ez a jog egyaránt vonatkozhat a feladatvégzés módjára, a feladatot 
elvégző személyre, a feladathoz felhasználható tárgyi, pénzügyi erőforrások minőségére és 
mennyiségére. A döntéseket célszerű megkülönböztetni aszerint is, hogy azok stratégiai vagy 
operatív kérdéseket érintenek. 

 A stratégiai döntések a szervezet hosszú távú működését meghatározó, koncepcionális 
kérdésekre vonatkoznak, például olyanokra, hogy milyen terméket gyártson a cég, milyen 
stratégiát kövessen a piaci pozíció javítása érdekében. 

 Az operatív döntések e stratégiai célok, koncepcionális elképzelések megvalósítása 
érdekében hozott, a konkrét teendőket meghatározó döntések.  

A döntési hatáskörön túl a szervezetek több más, „gyengébb” hatáskörrel is felruházzák a 
különböző hierarchiaszinteken lévő vezetőiket.  éldaszerűen ilyenek a döntés-előkészítési, a 
véleményezési, a javaslattételi és az ellenőrzési hatáskörök. 

 taltunk már arra, hogy mennyire fontos, hogy a szervezetben a felelősségek és hatáskörök 
összhangban legyenek. (Ábra - 2)  zámtalan konfliktus adódhat abból, ha egy vezetőt olyan 
eredményért teszünk felelőssé, amelyre nincs befolyása.  éldául számon kérjük egy termelő 
egység vezetőjétől az alapanyagköltség nagyságát, miközben nincs szabad választása a beszerzés 
során, mivel az központosított, s így számára az alapanyagköltség külső adottság. Az összhang 
érdekében célszerű gondosan mérlegelni, hogy a szervezet egységei és azok vezetői milyen 
felelősséggel bírjanak – például azért is, hogy számukra egyértelmű érdekeltség legyen 
megfogalmazható. (Illusztráció - 1: Grompton Greaves Ltd.) 

 

Hatáskörök	és	felelősségek	összhangja	1/2	

		

		 		

Döntések	centralizálása	

Hatáskörök	és	
felelősségek	csökkenése	

 



Ábra - 2: Hatáskörök és felelősségek összhangja 

 

Illusztráció - 1: Grompton Greaves Ltd.  

Az egyik legfrusztálóbb szervezeti helyzet az, amikor vezetőket felelőssé teszünk olyan 
teljesítményekért, amikre nincs érdemi befolyásuk. A következő vállalati esettanulmány (Forrás: 
Nohria N.  és Gladstone J.: Crompton Greaves Ltd., Harvard Business School, 1990, 9-491-074, 
Fordította:  Bokor Attila és Császár Csaba) jól példázza ezt az esetet, amelyben a központi 
értékesítés ellenére az üzleti divíziók vezetőit eredményközpontként működtette a vállalat 
vezérigazgatója. Pedig, ha a divíziók nem értékesíthetik termékeiket, akkor az árbevételre, vagyis 
az eredményre sincs befolyásuk. És mivel az értékesítést végző központi egység sem képes az 
előállítás költségeit befolyásolni, így szintén nem korrekt eredményközpontként való működtetése. 

A Crompton a villamossági berendezések széles körét állította elő a közszolgáltató, az ipari, a 
mezőgazdasági és a fogyasztási szektor számára.  

Amikor Kewal Krishan Nohria (vagy "KKN", ahogy gyakran hívták) 1985-ben a Bombay-i Crompton 
Greaves elnöke és vezérigazgatója lett, a vállalat teljesítménye minden addiginál mélyebb ponton 
volt. A bevételek csökkentek, a nyereség 1982-től folyamatosan és meredeken zuhant. A 
teljesítmény esését KKN annak tulajdonította, hogy a Crompton képtelen volt alkalmazkodni a 
változó környezeti feltételekhez. Érvelése szerint a villamossági berendezések piaca Indiában, 
ahonnét a Crompton bevételeinek nagy része származott, eladói piacról a vevők piacára változott.  

A vevői piac kihívásainak és a diverzifikált növekedési igényeknek való sikeres megfelelés 
érdekében KKN szerint a Cromptonnak először is új attitűdre és értékrendre volt szüksége. 
Kinevezése után KKN felkereste a Crompton minden divízióját és területi irodáját, hogy találkozzon 
beosztottaival és megvitassa velük az elképzeléseit. E találkozókon született meg a változtatási 
stratégia egyszerű megfogalmazása: "Felemelkedés a minőség, a termelékenység, a költségek és 
az alkalmazottak segítségével."  

A mindenki által elfogadott változtatási stratégia kialakítása és világos megfogalmazása után KKN 
figyelme a stratégiát megvalósító konkrét lépések felé fordult.  

A Crompton egy többtermékes, diverzifikált multidivizionális vállalat volt 25 termékdivízióval, 
melyek mindegyike egy-egy termékcsoport (pl. különböző méretű motorok, különböző 
teljesítményű transzformátorok) előállításával foglalkozott. Az értékesítés központi funkció volt, 
szervezete fogyasztói csoportok szerint épült fel: disztribútorok, termelővállalatok, szolgáltató 
vállalatok, kormányzati megrendelések. Az indiai piac nagy földrajzi kiterjedtsége miatt az 
értékesítési szervezetet 4 régióra (észak, dél, kelet, nyugat) is felosztották. A régiókat 
kirendeltségekre osztották tovább, amelyek a helyi értékesítési tevékenységet végezték. Egy 
központi egység látta el a pénzügyi, emberierőforrás-menedzsment, személyzeti és más 
adminisztratív funkciókat és a vezetői információrendszer működtetését. 

KKN úgy gondolta, hogy tevékenységük eredményeiért teljes mértékben a menedzserek felelősek. 
Bár a Cromptonnál nem volt újdonság az operatív teljesítmény figyelése, KKN úgy vélte, hogy az ő 
közelítése két szempontból is eltér az addigi gyakorlattól. 

 Először is csökkentette a teljesítménymutatók számát, így a felsővezetők figyelme nem 
oszlott meg a részletek között, hanem a legfontosabb kulcsváltozóra koncentrálódott. KKN 
öt teljesítménymutatót alkalmazott: adózás előtti profit, bevételek és a bevételek 
növekedése, cash-flow, létszám, tőkeráfordítás. 



 Másodszor pedig arra ösztönözte a menedzsereket, hogy vállalják a felelősséget egyéni 
döntéseikért. Véleménye szerint "a menedzsereknek felelősséget kell viselniük, a felelősség 
terhével kell élniük és kötelezettségvállalásuknak megfelelő eredményeket kell elérniük". 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve KKN megszüntette a költség- és eredményközpontok 
közötti különbségeket és minden vállalati egységet – legyen az termékdivízió, régió vagy központi 
vállalati funkciót ellátó egység – teljesítményközpontként (performance-center) kezelt. 

„A költség- és eredmény-központ a könyvelőknek való fogalmak, nem a menedzsereknek. 
Leveszik a teljesítményért való felelősség terhét a menedzserekről és haszontalan 
egymásra mutogatáshoz vezetnek. Nálunk minden menedzser teljesítményközpontot fog 
vezetni.” 

KKN arra törekedett, hogy a Crompton teljesítményértékelési rendszerét a lehető legnyitottabbá, 
átláthatóbbá és igazságosabbá tegye. Ezen célból a marketing régióktól elvárta, hogy rangsorolják 
a termék divíziókat annak megfelelően, mennyire képesek kielégíteni a vásárlók igényeit. A termék 
divíziók viszont a marketing régiókat értékelték annak megfelelően, mennyire voltak képesek 
reklámozni és eladni termékeiket. Ezeket a rangsorokat táblázatba foglalták és bemutatták az 
egyik negyedéves értekezleten, ahol a teljes felsővezetői gárda részt vett. 

Bár alkalmanként vita bontakozott ki ezekről a rangsorokról, KKN igyekezett minimalizálni ezeket a 
civódásokat, emlékeztetve a vezetőket arra, hogy egyik általános menedzsernek sincsen semmi 
oka arra, hogy egy másikat kipécézzen magának, mint rosszul teljesítőt. A rosszul dolgozónak ítélt 
vezetőnek volt kötelessége a másiknak megmagyarázni, hogy annak értékelése miért nem volt 
pontos. 

 

Egy szervezet hatásköri rendszere tehát kulcsfontosságú a szervezet vezetői teljesítményének 
megítélése szempontjából. A formális szervezeti struktúra megtervezésekor kijelöljük a vezetők és 
az általuk irányított szervezeti egységek, munkatársak feladatkörét és e feladatokhoz rendelt 
vezetői hatásköröket. Mindezt úgy célszerű megtervezni, hogy ezen egységek és vezetőik a 
feladataik teljesítése során a szervezeti célokat, a vállalati stratégiát valósítsák meg. Az, hogy ez 
valóban így történik-e, arról a vállalat controlling rendszere képes információkat szolgáltatni. 
Olyan vezetői teljesítményértékelő rendszert szükséges kidolgozni és működtetni, amely korrekten 
méri az elért teljesítményt és olyan érdekeltségi rendszert hozzákötni, amely a célul kitűzött 
eredmények teljesítéséért felelőssé teszi a vezetőket. Akkor működnek tehát jól, összhangban 
ezek a rendszerek, ha az elért vezetői teljesítmények a vállalati stratégia, célok teljesülését 
szolgálják. (Ábra - 3) Ez pedig akkor valószínű, ha a vezetők a feladataik ellátásához a szükséges 
hatásköröket megkapják, az elért teljesítményekért felelőssé tesszük őket és ehhez az érdekeltségi 
rendszeren keresztül ösztönzőket kapcsolunk.  (Ábra - 4) 
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Ábra - 3: Vezetési funkciók – szervezés és kontroll 
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Ábra - 4: Feladatok, felelősségek és hatáskörök összhangja 

 

Természetesen sok más vezetői eszköz is segíthet a jó teljesítmények elérésében.  éldául a 
vezetők lojalitása, szakmai elköteleződése, ha úgy tetszik azok a belső hajtóerők, motivációk, 
amelyek külső ösztönzők nélkül is biztosíthatják az elvárt vezetői teljesítményeket. (Illusztráció - 
2) 

 

Illusztráció - 2: Belső motiváció versus külső ösztönzés 

Az elmúlt évben az önkormányzat vezetése a korábbi tulajdonosi irányítást és kontrollt 
átalakította, és olyan rendszert hozott létre, amelyben a városi cégek vezetői mind az üzleti 
terveik, mind azok teljesítése tekintetében egy lényegesebb komolyabb és folyamatosabb, valódi 
szakmai kontroll kaptak.  

Kovács Tibor az egyik városi közszolgáltató cég vezérigazgatója. Az új irányítási rendszer elmúlt két 
évét értékelő munkaértekezlet ebédszünetében egy informális beszélgetés keretében elmondta, 
hogy számára nem sok valódi változást hozott az elmúlt időszak.  gyanis a lazább időkben 
különösebb tulajdonosi nyomás nélkül is komoly erőfeszítéseket tett cége hatékonyságának 
javítása érdekében, annak ellenére, hogy sem pozíciója nem lett biztosabb, sem jövedelme nem 
lett nagyobb ettől. 

Kérdés nélkül is nemvárt magyarázatot adott erre.  zámára soha nem volt kérdés, hogy saját 



szakmai hitvallása, elhivatottsága, büszkesége minden korábbi cégénél arra ösztönözte 
különösebb külső elvárás nélkül is, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az általa vezetett 
szervezet lehető legjobb teljesítménye érdekében. Az új irányítási rendszernek pedig ezek ellenére 
azért örült Kovács, mert mindaz az erőfeszítés, amit eddig tett, végre elismerést kapott, másrészt a 
többi önkormányzati cég hatékonytalan működését – persze közvetett módon – most már nem 
neki kell finanszíroznia.  

 

 okszor megfogalmazódik az az elvárás is a szervezeti struktúrával kapcsolatosan, hogy legyen 
transzparens. Ez a tulajdonosi, vezetői igény több mindent is takarhat. A vállalat működése 
átlátható akkor, ha a vezetői teljesítmények egyértelműen meghatározhatóak, ha a szervezeti 
alrendszerek, egységek feladata, hatásköre és felelőssége egyértelmű és ellentmondás-mentes, ha 
a termékek, szolgáltatások, üzletágak jövedelmezősége egyértelműen kimutatható, ha a termékek 
eredete és előállítása nyomonkövethető, ha az üzleti partnerek az együttműködés szempontjából 
fontos információkat megosztanak egymással stb.  zámunkra különös jelentősége van a vezetői 
teljesítmények transzparenciájának, vagyis annak, hogy láthassuk azon teljesítményeket, amelyek 
a vállalati célok érdekében születnek. 

 

2 Felelősségi és elszámolási egységek meghatározása 

 

A szervezet egységeinek vezetői tehát felruházhatóak olyan felelősségekkel, amelyekhez 
megfelelő hatáskörrel rendelkeznek.  gy a szervezet egységei ún. felelősségi és elszámolási 
egységként is értelmezhetőek.  

A felelősségi és elszámolási egységek alkalmazását elsősorban a divizionális szervezeti 
struktúrához szokták kötni, jóllehet minden szervezeti modell esetében, így a funkcionális és 
mátrixszervezet esetében is célszerűen alkalmazható. (Illusztráció - 3: Termelőeszköz gyártó 
vállalat „felelős szervezete”) 

 

Illusztráció - 3: Termelőeszköz gyártó vállalat „felelős szervezete” 

Egy termelőberendezéseket építő üzleti szervezet menedzsmentje a szervezetkorszerűsítési 
projekt részeként a következő elvárást fogalmazta meg a tanácsadó felé. Olyan szervezeti ábrát 
szeretett volna látni, amelyben minden egyes szervezeti egység vezetői pozíciója mellett 
megtalálható az az elvárás, amelyért a pozíciót betöltő vezető felelősséget vállal.  gy tehát az új 
funkcionális szervezeti modell konfigurációja a hagyományos információk mellett a szervezeti 
egységek felelősségi és elszámolási egységként való értelmezését is tartalmazta. A vezetés úgy 
fogalmazott, hogy arra az egységre, amely vezetőjével szemben nem definiálható egyértelműen 
valamilyen – költség, eredmény, árbevétel stb. – elvárás, arra nincs is szükség a szervezetben. 

 

A vállalat felső vezetése a felelősségi és elszámolási egységek több típusa közül választhat. A 
választást az egység feladatai és a vezető hatáskörei határozzák meg. Az egyik legfontosabb kérdés 
az, hogy mire van befolyása az egység vezetőjének (Ábra - 6)  a másik pedig az, hogy ezek közül 
mely elemeket képesek pontosan elszámolni – számviteli értelemben – az egységre (Ábra - 7). Ez 



utóbbira befolyással van az is, hogy az adott egység feladatai mennyire pontosan határolhatóak el 
más egységek feladataitól (Ábra - 8). A legtisztább esetben az egységek fizikailag is elkülönülnek 
egymástól.  éldául egy vállalatcsoport esetében tekinthetünk ilyen egységnek egy tagvállalatot, 
amit a többi vállalattól akár országhatárok is elválaszthatnak. De előfordulhat az is, hogy egy üzem 
munkatársai egy gépsoron több felelősségi és elszámolási egység termékét gyártják, így már maga 
a tevékenység elhatárolása is problémás. (Illusztráció - 4: Szappangyártó üzem) 

 

Illusztráció - 4: Szappangyártó üzem  

Egy kozmetikai és háztartásvegyipari termékeket gyártó vállalat szappangyártó termelőüzeme 
esetében az elszámolási egységként való működés úgy értelmezhető, hogy a szappan 
előállításához szükséges összes anyag költsége elszámolásra kerül akkor is, ha azok legnagyobb 
részére nincs befolyással az üzem vezetője, mivel központi beszerzés történik annak érdekében, 
hogy több üzem anyagszükségletét olcsóbban legyenek képesek megoldani vállalati szinten. Ebben 
az esetben tehát az üzemre mint elszámolási egységre elszámolásra kerülnek az anyagköltségek is, 
de a szappanüzem vezetője mint a felelősségi egység vezetője felelősségi köréből kikerül ezen 
költségek köre. 

 

 a a vezetőnek bár van befolyása a gyártási költségekre, de azok egy része nem rendelhető 
egyértelműen az adott egységhez (például az üzem energiaköltsége nem osztható fel pontosan a 
gyártást végző különböző egységek között), akkor az elszámolhatóság problémája megnehezíti az 
adott egység teljesítményének egyértelmű megítélését. Az egyértelmű tevékenység-elhatárolás 
általában egyértelmű elszámolási lehetőséget is jelent. A felelősségi és elszámolási egység fogalma 
– lebontva – tehát a következőket takarja (Ábra - 5): 

 Felelősségi egység: meghatározható, hogy az adott egység vezetője milyen 
teljesítményekért vállalja a felelősséget. Ezen tényezők befolyásolására is képesnek kell 
lennie a vezetőnek. Ezt a vezetői hatáskörök biztosításával tudjuk elérni. 

 Elszámolási egység: a szervezeti egység által felhasznált erőforrások, illetve előállított 
teljesítmények az adott egység szintjén elszámolásra kerülnek. Itt olyan tényezők is 
elszámolásra kerülnek (például költségek), amelyekre nincs befolyása az egység 
vezetőjének, így tehát nem tartozik a vezető felelősségi körébe. A vállalat felsővezetése 
azonban az adott egység működésével kapcsolatos minden tényezőt számba akar venni, 
ezért számolja el az egységre az inputok és outputok teljes körét. 
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Ábra - 5: Felelősségi és elszámolási egység értelmezése 
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Ábra - 6: Befolyásolhatóság (mozgó ppt) 
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Ábra - 7: Elszámolhatóság (mozgó ppt) 
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Ábra - 8: Elhatárolhatóság 

 

Az elhatárolhatóság, az elszámolhatóság és befolyásolhatóság tehát együttesen jelöli ki azt a 
felelősségi kört, amely a vezetői teljesítmények megítélésének alapja lehet. (Ábra - 9) 
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Ábra - 9: A felelősségi és elszámolási egységek kialakítását befolyásoló tényezők 

 

 

3 Felelősségi és elszámolási egységek típusai 

 

„Az előzőekben bemutattuk, hogy a szervezeti struktúra kialakítása, ezen belül a feladatok, 
hatáskörök, felelősségek elhatárolása milyen módon járul hozzá a vezetői teljesítmények 
differenciált értékeléséhez, transzparenciájához. A felelősségi és elszámolási egységek olyan 
értékelési típusok, amelyek megmutatják, hogy milyen elvárásokat támasztunk az adott egység 
vezetőjével szemben. Az alapszabály itt is érvényes: olyan elvárásokról lehet szó, amelyekre 
befolyással bír a vezető döntési hatáskörei révén. Ezen típusok által meghatározott felelősségeken 
túl természetesen további felelősségek is meghatározhatóak számukra (Illusztráció - 5).” (Kiss & 

Antal, 2013)  

 

Illusztráció - 5: Improvement management a Crompton Greaves-nál  

A Japánból kölcsönzött “improvement management” fogalmát KKN vezette be a Cromptonnál. A 
fogalom azt fejezi ki, hogy a menedzserek fontos feladata közé tartozik az állandó fejlődésre való 
törekvés. Míg a tevékenység menedzsment (az eredményközpontok kialakítása és működtetése) a 
végeredményekre koncentrál, addig az improvement management a különböző végeredményeket 
eredményező vezetési folyamatra helyezi a hangsúlyt. 

A Crompton stratégiáját szem előtt tartva KKN a menedzserek figyelmét a minőség, a 



termelékenység, a költségek és a felhasznált munkaerő fejlesztésére fordította. Mindegyik 
fejlődési területet számszerűsíthető mutatókkal határoztak meg.  

A minőség mérésére a következő mutatók szolgáltak: 1. a vevői reklamációk száma  2. selejtarány 
a végső próbák során  3. termelésközi selejtarány  4. selejtarány a bejövő anyagokban. A minőség 
így a termelési folyamat legelejétől fontos szemponttá vált. Mivel a végső cél a "0 hiba" elérése 
volt, KKN a minőségi hibák számának évenkénti 50 %-os csökkentését írta elő menedzserei 
számára. Az értékesítési szervezetben a minőséget az értékesítés utáni szerviz gyorsaságával 
mérték. A cél a jelenlegi 10-15 napos kiszállási idő 2-3 napra való csökkentése volt. 

A termelékenységet az egy alkalmazottra jutó értékesítési árbevétel nagyságával definiálták és 
mérték. KKN szerint bár nem ez a legkifinomultabb technika, de egyszerű és könnyen érthető. A 
termelékenység folyamatos növelése elsődleges cél volt a cégnél.  

A munkaerő minősége és képzése központi tényező volt KKN számára a folyamatos fejlődés 
szempontjából. A kiscsoportokban való munkavégzés szintén fontos eszköz volt a merev, 
hierarchikus, "birodalmi szemléletű" szervezet kialakulásának elkerülésére: 

E törekvést szem előtt tartva számos kiscsoportos munkát igénylő tevékenység indult be: minőségi 
körök, értékelemző körök stb. Mr. C. . Dusand, a villanymotorok gyártásáért felelős alelnök a 
kiscsoportos munka egyik bajnokának számított. Az irányítása alá tartozó divíziók némelyikében 65 
különböző kiscsoport működött. E tevékenység intézményesítésére KKN kidolgozott egy részvételi 
indexet, ami a kiscsoportos tevékenységekben résztvevő alkalmazottak arányát mutatta az összes 
alkalmazott számához képest.  

A továbbképzés szintén kiemelt figyelmet kapott. KKN kialakított egy "tréning részvételi mutató"-t 
a szervezet egészére, ami a tréningeken résztvevő dolgozók arányát mutatta az összes dolgozóhoz 
képest.  

 zámos egyéb ösztönzőt is bevezettek a folyamatos fejlesztés szellemében. Megbíztak például egy 
amerikai tanácsadó céget, hogy csökkentse a megrendelések beérkezése, valamint a készáru 
kiszállítása és az árbevétel beérkezése közötti időt. E program arra a feltételezésre épült, hogy a 
fogyasztó egy dolgot nem fizet meg: az állásidőt. Egy másik ösztönző az értékesítési szervezetben 
"Ügynöki Látogatási Terv " készítését írta elő minden marketingdivízió számára. Az elérni kívánt cél 
az értékesítési szervezet minden egyes dolgozójára vonatkozóan a vevőket felkereső "ügynöki 
látogatások" számának növelése volt. A cél az egy munkanapra eső látogatások számának 
megduplázása volt. A készletgazdálkodás fejlesztésére évente kétszer az értékesítési egységeknek 
"zérus készlet" napot kellett tartaniuk, míg a termelődivízióknak "nincs késedelmes kiszállítás" 
napot. 

 

Attól függően, hogy az egység mennyiben képes döntéseivel befolyásolni a működéséhez 
szükséges inputokat, a működési költségeit, illetve outputjait, többféle felelősségi és elszámolási 
típust különböztetünk meg. (Ábra - 10) 
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Ábra - 10: Felelősségi és elszámolási egységek típusának meghatározása 

 

A felelősségi és elszámolási egységek alaptípusai elkülönítése a szervezeti outputok mérhetősége, 
illetve az inputok és outputok közötti kapcsolat milyensége alapján történik. Egy termelő üzem 
outputja elég jól mérhető, és az előállított output mennyisége általában elég jól kapcsolatba 
hozható az előállításhoz szükséges inputtal, vagyis több termékhez, több anyag szükséges. Az 
output mérhetősége és az input-output egyértelmű össszefüggése nem minden esetben ennyire 
kézenfekvő.  éldául a vállalat titkárságának teljesítménye már kevésbé mérhető, megragadható, 
és a munkához felhasznált papír mennyisége sem hozható kapcsolatba a titkárság által elvégzett 
munkával, annak minőségével. Az alábbi ábra (Ábra - 11) a felelősségi és elszámolási egységek 
működtetésének alaplogikáját mutatja be. (Kiss & Antal, 2013) 

 

A	felelősségi	és	elszámolási	egységek	alaplogikája	

Erőforrások	–	
inputok	

(költségek	és	
nem	pénzügyi	

adatok)	

Felelősségi	és	
elszámolási	
egység	(FEE)	

Kimenetek	–	
outputok	
(árbevétel,	

mennyiségi	és	
minőségi	
mércék)	

Más	FEE	felé	
(szervezeten	
belülre)		

Piacra	
(szervezeten	

kívülre)	
 

Ábra - 11: A felelősségi és elszámolási egységek alaplogikája 

 

A következőkben a felelősségi és elszámolási egységek alaptípusait mutatjuk be.  

 



3.1 Költségközpont 

 

A költségközpontoknak két típusát különböztethetjük meg attól függően, hogy az input mennyiben 
hozható összefüggésbe az egység által előállított outputtal. A diszkrecionális költségközpont 
esetében nem lesz ilyen összefüggés, a standard költségközpont esetében azonban lesz ok-okozati 
kapcsolat közöttük. 
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Ábra - 12: Felelősségi és elszámolási egységek típusai: költségközpont 

 

3.1.1 Diszkrecionális költségközpont 

 

A diszkrecionális költségközpont akkor használható, ha az output nem hozható összefüggésbe az 
inputtal, nincs közöttük ok-okazati összefüggés. Ilyen lehet a  R, a controlling, a K+F, az igazgatás 
stb. feladatait ellátó egység. A felhasznált magasabb költség nem jelent nagyobb teljesítményt. 

Ennek a típusnak az alkalmazása sok körültekintést igényel, hogy valóban képes legyen 
teljesítményt mérni. Egyrészt szükséges lehet az egység tevékenységével kapcsolatosan egyéb, 
nem feltétlenül számszerűsíthető, nem könnyen mérhető minőségi, szakmai elvárásokat is 
rögzíteni, számonkérni.  Másrészt a felsőbb vezető és a FEE vezetője között bizalmi kapcsolat 
szükséges a tervezett feladatok, teljesítmények és költségek véglegesítése tekintetében. E bizalom 
nélkül nehéz a két félnek megegyeznie az elfogadható, megfelelő költségben, tevékenységben. 
Módszerként szokás a benchmarking-ot is használni, amely segítségével legalább nagyságrendileg 
megállapítható, hogy az adott terület tekintetében (például controlling) az élenjáró vállalatok, 
vagy a vállalatok átlaga azonos vagy más iparágakban mennyit költenek az adott tevékenységre 
(abszolút értékben vagy árbevételarányosan). Ezek a benchmark-adatok sokat segíthetnek a 
tervezés során, illetve az egységek munkája fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak. (Illusztráció - 6: 
Bútorgyártó Kft. gazdasági igazgatósága) 

 



Illusztráció - 6: Bútorgyártó Kft. gazdasági igazgatósága  

Egy gyorsan növekvő bútoripari cég esetében a gazdasági terület feladatai rendkívüli módon 
megsokszorzódtak. A terület felelős vezetője rengeteget dolgozott (munkatársai nem különben), 
de mégsem tudták az elvárt pontosságot, határidőt tartani. Megoldásként felmerült a terület 
újabb munkatársakkal való bővítése. A cég tulajdonos vezetője nem volt meggyőződve arról, hogy 
pusztán az emberierőforrás hiányára vezethető vissza a rosszabb teljesítmény.  gy gondolta, hogy 
gazdasági igazgatója nem tudja megfelelően delegálni a feladatokat (inkább maga megcsinálja), így 
az igazán fontos feladatok felelős nélkül maradnak. A gazdasági igazgató operatív túlterheltsége 
miatt pedig nagyon kimerült, ami a hibák egyik fő forrása. Az ügyvezető azonban nem volt teljesen 
biztos feltevéseiben, ezért egyik tanácsadó ismerősétől segítséget kért. A kérés lényege az volt, 
hogy a tanácsadó más vállalatoknál szerzett tapasztalait felhasználva mutasson néhány olyan 
számot, amely egy ekkora vállalat ezen gazdasági feladatai tekintetében iránymutató lehet. Milyen 
rendszerekkel, hány ember, milyen végzettséggel és tapasztalattal végzi más (élenjáró) vállalatnál 
ezeket a gazdasági tevékenységeket.  

Végül ezek a benchmark-adatok abban erősítették meg a cég tulajdonosát, hogy jórészt szervezési 
problémák állnak a működési zavarok hátterében, így nem szükséges a terület kapacitásbővítése. 

 

A tervezési folyamat során tehát meghatározásra kerül az egység által ellátandó feladat tükrében 
az a költségkeret, amelyet az egység vezetőjének be kell tartania a későbbiekben. (Az ellátandó 
feladatok köre a szervezési folyamat, a szervezeti struktúra megtervezése során kerül rögzítésre.) 
Nem minden esetben segíthetnek ebben a múltbéli adatok, mivel előfordulhat, hogy a szervezeti 
működés átalakítása miatt változott (bővült vagy csökkent, vagy éppen teljesen átalakult) az 
egység által ellátandó feladatok köre, illetve a felső vezetés dönthet úgy is, hogy a benchmark-
adatokat figyelembe véve adott feladat mellett is a jövőben kevesebbet szán az egység 
működtetésére. Ebben az esetben az egység vezetőjének feladata, felelőssége, hogy jobb 
munkaszervezéssel, informatikai támogatással stb. csökkentse a költségeket. 

Az egységvezető felelőssége tehát az, hogy betartsa az elfogadott költségkeretet, illetve biztosítsa 
a feladat végrehajtásának elvárt minőségét. A vezető befolyásolási lehetősége, mozgástere e típus 
esetében igen szűk.  gyan üzleti szervezetben elképzelhető, hogy például dönthet abban, hogy 
milyen felkészültségű, milyen munkaidő-beosztásban foglalkoztat munkatársakat, így 
befolyásolhatja az egység bérköltségét, de jellemzően a diszkrecionális költségközpontként 
működtetett felelősségi és elszámolási egységek vezetője inkább a feladatok elvárt szakmai 
színvonalért tud felelősséget vállalni. ( éldául azért, hogy a számviteli osztály a jogszabályoknak 
megfelelő szakmai tartalommal, határidőre végezze a feladatát.) 

 

3.1.2 Standard költségközpont 

 

A standard költségközpontnál az output összefüggésbe hozható az inputtal, közöttük ok-okozati 
kapcsolat van. Tipikus példája lehet egy termelő üzem, ahol az előállított termék mennyisége 
valamilyen arányba hozható a termék előállításához szükséges költségekkel. Ebben az esetben is a 
hangsúly a költségeken van, mert az egység vezetőjének felelőssége az output tekintetében 
korlátozott. Elvárható, hogy a megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőre állítsák elő a 
termékeket, de miután nem az egység értékesíti a terméket, ezért a termék eladásából származó 
árbevételt, így végső soron az eredményt nem tudja befolyásolni. 



A költségek inputtal való összefüggése sem teljes, mivel azok egy része fixköltség, amely tehát 
független az output mennyiségétől. A költségek befolyásolhatóságának is vannak korlátai, mivel 
azok egy része az egységvezető kompetenciáján túlmutatnak.  éldául egy üzem 
energiaköltségeinek csökkentése korszerűbb gépekkel lehetséges volna, de a beruházásról való 
döntés nem az üzemvezető lehetősége. A gyártási költségek egy – akár nagy – része viszont már jó 
munkaszervezéssel (kevés állásidő), felkészült karbantartó gárdával (üzembiztos gépek), 
megbízható minőségbiztosítással (kevés selejt) stb. befolyásolhatóvá válik az üzemvezető 
munkája, kompetenciája révén. 

Amennyiben az output előállítása több egység között oszlik meg, akkor is érvényesíthetőek az 
eddig bemutatott szempontok. Ilyenkor a folyamat korábbi egységeinek outputja lesz egy másik 
egység inputja, tehát belső teljesítményátadásként értelmezhető a folyamat. (Ábra - 13) 

A belső teljesítményátadások az egyes egységek közötti output-input kapcsolatként 
értelmezhetőek, amennyiben az egyik egység outputja a másik egység inputjaként szolgál. A 
transzparens vállalati működés érdekében az egységek közötti teljesítményátadások elszámolásra 
kerülnek, vagyis az outputot előállító egységnek bevételként, az azt felhasználó egységnek pedig 
költségként kerül elszámolásra a teljesítmény. 
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Ábra - 13: Vertikálás termelési lánc belső teljesítményátadása 

 

„A szervezeti egység vezetőjének a felelőssége ilyen esetekben arra terjed ki, hogy az előállított 
outputok egységköltsége a tervezett értéken belül maradjon.  a az outputok előállítása 
változatlanul megfelelő minőségben történik meg, akkor a kevesebb felhasznált erőforrás 
egyértelmű hatékonyságjavulást jelent. Ennek számos forrása lehet: például a 



kapacitáskihasználtság javulása, a munkaerő termelékenységének javulása, megfelelő 
technológiaválasztás, és persze lehetnek külső, a vezető által befolyásolhatatlan okok is, mint 
például a termelési tényezők piaci árának változása.” (Kiss & Antal, 2013)  

A standard költségközpont esetében is használhatóak benchmark-adatok, leginkább akkor, ha 
azonos outputot előállító egységekről van szó. Egy korábbi példát felhasználva: a szappangyártás 
banchmark-ként használt egységköltsége lehet olyan mérce, amely egy szappanüzem 
hatékonyságáról információval láthatja el a vezetőket. 

 

3.2 Árbevételközpont 

Az árbevételközpont esetében az egység bevétele kerül fókuszba. (Ábra - 14) Tipikusan ilyen 
felelősségi és elszámolási egységként működtethető az értékesítés. A termékek (szolgáltatások) 
értékesítésért felelős egység vezetője az árpolitika meghatározásával, jó értékesítési csapat 
szervezésével, hatékony marketing eszközök működtetésével, megfelelő értékesítési csatorna 
megválasztásával stb. képes az árbevételt alakítani – az eladás mennyiségét és/vagy az eladott 
termék egységárát befolyásolni. Amit nem tud a vezető befolyásolni az a termék minősége, elvárt 
mennyisége  és leszállítási határidejének betartása, előállítási költsége. Ezek azok az elemek, 
amelyekért az előbbiekben bemutatott standard költségközpont vezetője a felelős. Jellemzően az 
értékesítés ettől az egységtől veszi át az értékesítendő terméket. (Lásd: Ábra - 13) 
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Ábra - 14: Felelősségi és elszámolási egységek típusai: árbevételközpont 

 

Gyakori hiba szokott lenne e típus alkalmazásánál, hogy a működési költségek meghatározása, 
illetve elfogadott költségkeretének betartása nem tartozik az egység vezetőjének felelősségi 
körébe. Ilyenkor fordulhat elő, hogy ugyan az egység vezetője hozza az elvárt árbevételt, 
ugyanakkor túlköltekezik, felesleges költésekbe kezd – csökkentve ezzel a vállalat eredményét. 
Ezért fontos, hogy az árbevétel mellett az értékesítés (humánerőforrás, telekommunikációs stb.) 
költségei is meghatározásra kerüljenek, és ezek mindegyikéért (befolyásolható részéért) vállaljon 
felelősséget az egység vezetője. 



 

3.3 Eredményközpont 

Az eredményközpontként működtetett elszámolási és felelősségi egység vezetője mind az output, 
mind az input befolyásolására képes. Leggyakrabban ezek olyan egységei a vállalatnak, amelyek 
relatíve nagy önállóság mellett végzik tevékenységüket: termelnek, értékesítenek, és mindezek 
erőforrás-feltételeit megteremtik. Leggyakrabban a divizionális szervezeti modellben alkalmazzák, 
ahol a divíziók viszonylag autonóm elszámolási és felelősségi egységként működnek. (Illusztráció - 
7) 

 

Illusztráció - 7: A divízió mint felelősségi és elszámolási egység  

A felelősségi és elszámolási egységek alkalmazása különösen fontos a divizionális szervezetek 
esetében. A divíziók (1) viszonylag (2) autonóm (3) felelősségi és (4) elszámolási egységek. A 
meghatározás egyes elemeinek a jelentése a következő: 

 A divízió (2) autonóm egység: ez azt jelenti, hogy saját maga rendelkezik a működéséhez 
szükséges erőforrásokkal, és a működésével kapcsolatos operatív döntéseket a divízió 
vezetője önállóan hozza meg.  

 A divízió (1) viszonylag autonóm egység: ez abból adódik, hogy szükségszerűen a központ 
hozza meg a divíziók működésével kapcsolatos stratégiai, koncepcionális döntéseket, 
illetve a hatékonyabb működés érdekében ő képes a szinergiákat realizálni. A szinergiák 
kihasználása mindig a divíziók hatáskörének csökkenésével jár: elvonunk egy hatáskört a 
divízió vezetőjétől, csökkentve ezzel a mozgásterét, az önállóságát.  

 A divízió (3) elszámolási egység: a divízió működésével kapcsolatos minden költség, bevétel 
stb. elszámolásra kerül, hogy értékelhető legyen a divízió jövedelmezősége.  

 A divízió (4) felelősségi egység: a divízió vezetője csak azért tehető felelőssé, amire 
befolyása van, így a teljesítmény megítélése érdekében ki kell venni a felelősségi körből 
azokat az elemeket, amelyekről nem a divízió vezetője, hanem a központ döntött. 

Azt, hogy a divízió milyen felelősségi típusba sorolandó, jórészt az határozza meg, hogy milyen 
feladatokat láthat el saját hatáskörben, és mire van közvetlen befolyása. (Dobák & Antal, Vezetés 

és szervezés, 2013) 

 

Az eredményközpont esetében tehát a legfőbb elvárás egy adott nagyságú profit elérése, amely a 
termék előállításához szükséges erőforrások beszerzésétól, a termelési feltételek biztosításáig, a 
termelési tevékenységtől, a termék értékesítéséig az értékteremtés teljes folyamatára kiterjedő 
felelősséget jelent. (Ábra - 15) Ezek az egységek gyakran már egy-egy önálló vállalathoz 
hasonlítanak, mert önállóságuk minden eddig bemutatott típushoz képest a legnagyobb. Az egység 
eredményének megtervezésekor nem feltétlenül szükséges nyereséget tervezni. Elképzelhető, 
hogy az adott felelősségi és elszámolási egység például egy új termék piaci bevezetése miatt az 
üzleti évben még nem képes profitot hozni, így reálisan és elfogadhatóan veszteség kerül 
elvárásként rögzítésre. Máskor pedig az is lehet kihívás a vezető számára, hogy a korábbi év(ek) 
vesztesége a tárgyévben mérséklődjön. Ebben az esetben is elfogadható teljesítmény az 
egységvezető részéről a tervezett veszteség elérése. 
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Ábra - 15: Felelősségi és elszámolási egységek típusai: eredményközpont 

 

Az eredményközpont típusú egység azonban nem a tartósan veszteséget termelő tevékenységek 
számára való – hacsak nem egy egymásra épülő vertikális termelési láncolatról van szó, ahol az 
egyik egység a másik egység számára állít elő félkészterméket. (Ábra - 16) Ezekben az esetekben 
akkor lehet célszerű az eredményközpontként való működtetés, amikor ezek a félkésztermékeket 
gyártó részlegek a belső teljesítményátadás mellett külső piacokra is értékesítenek. A vertikum 
félkésztermékkel való ellátása fontosabb cél lehet, mind adott vertikumrész nyereséges 
működése. (Illusztráció - 8: Dunaferr termelési vertikuma) 

 

Illusztráció - 8: Dunaferr termelési vertikuma 

„A D NAFERR Dunai Vasmű a nyolcvanas évek végén az acélgyártásban teljes integrált 
vertikummal rendelkezett, melynek fő folyamatai a következők: 1. kokszolás, 2. nyersvasgyártás, 3. 
acélgyártás, 4. meleghengerlés. 

A (1) kokszolás során szénből kokszoló kemencékben kokszot állítanak elő, melynek egy részét a 
vállalaton belül a nyersvas gyártásához használják fel, ezt szállítószalag viszi a nagyolvasztóhoz. A 
kohókoksz másik részét pedig belföldi, illetve exportpiacokon értékesítik. A kokszolás során 
keletkező nyers kamragázt tisztítják, egy részét visszavezetik a kemenceblokk fűtésére, a többit 
pedig a D NAFERR vállalatcsoport egyéb üzemeihez továbbítják.  

A (2) nyersvas előállításakor a vasérchez és a vashulladékhoz mészkövet (salakképző), valamint 
kohókokszot adagolnak. A nyersvas egy közbenső termék, amelyet vagy acéllá vagy vasöntvénnyé 
dolgoznak fel. A gyártás a nagyolvasztók magas beruházási, gyártási, fenntartási költségei miatt 
csak nagy tömegű (körülbelül 1 millió tonna/év) termelés esetén kifizetődő. Kisebb termelés 
esetén a nyersvas fajlagos önköltsége olyan magas, amit a vertikum általában nem képes 
kigazdálkodni. Az előállított nyersvasat folyékony állapotában az acélmű veszi át, illetve egy része 
értékesítésre kerül belföldi öntödéknek. A nyersvasgyártás mellékterméke az ún. torokgáz, 
amelyet energiatermelésre használnak. 



Az (3) acél egy rugalmas, szilárd és jól alakítható vasötvözet, amelyet a Vasműben a korszerűnek 
számító konverteres technológiával állítanak elő. A konverterből érkező folyékony nyersacélból a 
folyamatos acélöntőműben ún. brammát öntenek, amely egy téglalap alakú, szilárd félkész 
termék. A brammák ezt követően átkerülnek a (4) meleghengerműbe, ahol 1,5-12 mm vastag 
acélszalagokat (lemezeket) állítanak elő. Ezek egy részét a hideghengermű veszi át, másik része 
pedig értékesítésre kerül. 

A melegen hengerelt lemeztermékek bázisán a D NAFERR továbbfeldolgozott termékek (pl. 
hidegen hengerelt lemezek, bevonatos lemezek, radiátorok, acélszerkezetek, egyedi berendezések 
stb.) egész sorát állítja elő.” 1 

A Dunaferr egyes üzemeit a vállalat felső vezetése idővel divíziókká alakította. A divíziók egyrészt 
egymás számára állították elő termékeiket, de mint láttuk, önállóan is képesek voltak azokat 
piacaikon értékesíteni. Ilyen helyzetben az egységek vezetőinek akár kettős felelőssége is lehet. 
Egyrészt költségközpontként – kötelezően – kielégíteni a vertikumban következő egység igényeit, 
másrészt a szabad kapacitásaikkal előállított termékeket eredményközpontként külső piacokon 
értékesíteni. 

 

Az eredményközpont vezetőjének tehát nagy hatásköre van a termékelőállítás legtöbb 
részletében: a termelőkapacitásokkal való gazdálkodás, a termékek összetétele, a munkaerő 
kiválasztása, az értékesítési csatorna megválasztása, az árpolitika stb. vonatkozásában. 
(Illusztráció - 9: Városüzemeltető Zrt.) Az eredményközpontok esetében gyakori hiba az egyes 
egységek eredményeinek összehasonlítása. Nem feltétlenül az az egység teljesít a legjobban, 
amelyik a legnagyobb eredményt éri el. A korábbi gondolatmenetet felidézve, az az egység is 
sikeresnek tekinthető, amelyik nem hogy nyereséget nem ért el, de veszteséges lett a működése. 
Adott kontextusban komoly vezetői teljesítmény állhat e veszteség mögött, és perspektivikusan a 
vállalati stratégiai, az üzleti terv teljesítésének szükséges és eredményes állomásaként 
tekinthetünk rá. Ezért inkább az elért eredmények tervezetthez képest történő értékelése lehet 
mérvadó. (Kiss & Antal, 2013) 

 

Illusztráció - 9: Városüzemeltető Zrt.  

A Városüzemeltető Zrt. a megyei jogú Város 100%-os tulajdonában lévő vállalat, amelynek 
munkaszervezete négyféle alaptevékenységet lát el. 

E négy alaptevékenységet a vállalat négy divízióba szervezte. A divíziók nagyon jelentős 
önállósággal végzik tevékenységüket, amelyhez saját szakembereket foglalkoztatnak. A divíziók 
igazgatóitól előre meghatározott mértékű árbevételt és a költségkeret betartását várják el. Ezek 
teljesítése esetén komoly prémiumot kapnak a divíziók vezetői. 

Az ingatlangazdálkodási divízió például a város saját tulajdonában lévő lakásait és üzlethelyiségeit 
kezeli. Ehhez olyan belső szervezetet alakított ki, amelyben az ingatlanfejlesztés az értékesítésre 
vagy felújításra szánt ingatlanok felújítását, értékesítésre történő előkészítését végzi építőipari, 
műszaki szakemberek segítségével  az értékesítés a lakások és helyiségek bérbeadásával, továbbá 
annak adminisztrációjával foglalkozik  a gazdasági szervezet feladata pedig a számlázás, a 
könyvelés és az elemzések elkészítése. 

                                                        
1 Az esetet Révész Éva és Toárniczky Andrea egyetemi tanársegédek készítették Dr. Czinkóczi  ándor és Dr. 
Bakacsi Gyula szakmai felügyeletével. Copyright © 2004 Vezetésfejlesztési Alapítvány 



A divízióigazgatók minden év szeptemberében elkészítik a következő éves tervüket, amelyet a cég 
vezérigazgatójának küldenek el. A vezérigazgató (szakmai igazgatóinak segítéségével) áttekinti a 
terveket, majd a tervtárgyalások keretében – a vállalattal szembeni tulajdonosi elvárások tükrében 
– több körben újradolgoztatja azokat. A felső vezetés jellemzően több eredményt vár el a 
divízióvezetőktől, mint amennyit ők első körben „bevállalnak”. 

A divízióigazgatók a véglegesített terveknek megfelelően kezdik meg munkájukat az új évben. 
Havonta controlling-jelentést készítenek, amelynek segítségével a felső vezetés nyomon követheti 
a tervek időarányos teljesítését. A divízióigazgatók minden olyan döntést önállóan meghozhatnak, 
amely „belefér” az üzleti tervbe. Csak akkor kell a vezérigazgatóhoz fordulniuk, ha például más 
határidőre vagy más költségen tudnak egy megtervezett beruházást megvalósítani, vagy ha saját 
piacukon valamilyen lényeges változás történt. Önkormányzati cég lévén ez igen gyakran 
előfordul, leginkább a jogszabályi változások miatt. De szintén a nem tervezhető és jelentős 
események sorába tartozik a lakosság fizetőképességének hirtelen változása, vagy egy 
nagyfogyasztó bekapcsolása a távhőszolgáltatási rendszerbe, vagy üzembezárás miatt a 
vízszolgáltatásból való kiesése. A divízióigazgatók dolgát részben megkönnyíti az a tény, hogy ők 
kizárólag a vezérigazgatónak tartoznak beszámolással, utasításokat is csak tőle fogadhatnak el. 

A divíziók között jelenleg igen minimális az együttműködés.  osszú idő után újra napirendre került 
a távhő- és a vízszolgáltató közös ügyfélszolgálati rendszerének kiépítése. Ennek eredményeként 
minimalizálhatóak lennének a párhuzamosan végzett feladatok, így nem csak olcsóbbá, hanem 
egységessé, színvonalasabbá válhatnának a szolgáltatások. A felső vezetés óvatossága nem 
véletlen. Korábban, amikor a négy divízió közös beszerzési rendszerének kialakítása folyt, igen 
nagy ellenállással kellett megküzdenie a menedzsmentnek. A divízióigazgatók nem szívesen 
mondtak le semmilyen önálló döntésről, így arról sem, hogy a személygépkocsi-flottát, a 
biztosításokat, az irodaszereket, a számítástechnikai eszközöket ne ők, hanem a központ szerezze 
be. Végül volt egy olyan érv, amelynek nem tudtak ellenállni: a központosított beszerzések 
költségei már nem az ő tervüket terhelte, azokért nem kellett felelősséget vállalniuk. 
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Ábra - 16: Vertikálás termelési lánc belső és külső teljesítményátadása 

 

3.4 Tőkeallokációs központ 

„Az egységek vezetőinek általában kétféle teljesítménycélja van. Egyfelelől megfelelő nyereséget 
kell termelniük a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Másfelől további erőforrásokba csak akkor 
szabad befektetniük, ha ez kielégítő megtérülést ígér. Az eredménynek a befektetett tőkével való 
összevetése azt célozza, hogy az egységek vezetőit motiválják az említett célok elérésére” 
(Anthony & Govindarajan, Menedzsmentkontroll-rendszerek, 2009, old.: 290), vagyis a meglévő 
eszközök leghatékonyabb kihasználására, és újabbak jó megtérülést ígérő beszerzésére. 

Önmagában egy egység elért nyeresége tehát nem mutat meg mindent a teljesítményéről. Fontos 
azt is tudni, hogy milyen – alaptevékenység végzéséhez szükséges – eszközállománnyal érte el az 
adott eredményt az egység. Minél több a lekötött forrás, annál nagyobb eredményt várunk az 
egységtől. A tőkeallokációs központ tehát abban más az eredményközponthoz képest, hogy az 
eredményt a lekötött tőke nagyságához viszonyítva méri, tőkemegtérülést számol, ezt veti össze 
az elvárt teljesítménnyel, más egységek megtérülésével, illetve más vállalatok hasonló 
mutatószámával. (Kiss & Antal, 2013) 

A gyakorlatban az eredmény- és a tőkeallokációs központokat nem is igazán különböztetik meg 
egymástól, így ezt a típust inkább az eredményközpontok egyik sajátos altípusának is tekinthetjük. 
(Dobák, Szervezetalakítás és szervezeti formák, 1988) (Anthony & Govindarajan, 

Menedzsmentkontroll-rendszerek, 2009) 

Az egység vezetője tehát a tőke minél jobb működtetéséért felelős, érdekeltsége hosszú távúvá 
alakul. (Illusztráció - 10: A Mobilszolgáltatások divízió esete) Az eredményesség vizsgálatához a 
tőkemegtérülési (ROI: Return on Investment) és a maradványbevételi (RI: Residual Income) 
mutatókat használják.  

Az eredmény és az alaptevékenységbe fektetett eszközök összekapcsolásának egyik módja a 
tőkemegtérülés (ROI) számítása. A tőkemegtérülés egy olyan arányszám, amelyben a számláló az 
adózás előtti nyereséget, a nevező pedig az alaptevékenységbe fektetett eszközöket mutatja.  

A maradványbevételi mutató (RI) az üzemi eredmény és a tőkehasználati költség különbségeként 
áll elő. A tőkehasználat költsége az alaptevékenységbe fektetett eszközök és a százalékban 
kifejezett tőkeköltség szorzataként adódik. 

 

Illusztráció - 10: A Mobilszolgáltatások divízió esete  

Dóra soha nem érezte ilyen rosszul magát. Főnöke elégedetlen volt a Mobilszolgáltatások divízió 
teljesítményével, így rezgett alatta a léc.  edig már két éve húzta kitartóan multinacionális cége 
szekerét. Nem igazán tudta, mi lehet a baj. 

Minden szeptemberben elkezdték a divízió következő évi tervének összeállítását, amely egy igen 
hosszadalmas procedúra keretében került véglegesítésre. Az operatív terv úgy készült, hogy 
aktualizálták a divízió öt évre szóló stratégiájából levezetett, hároméves üzleti terv adott évre 
szóló részét, ami valójában pontosítást és mélyebb részletezést jelentett. Dóra teljesen kimerült 
karácsonyra, de a fa alatt már ott tudhatta a vezérigazgató által is aláírt tervet. 

A Mobilszolgáltatások divíziójának „alaptevékenységét” az értékesítés jelentette. Emellett volt 
megtalálható a szerviz, a pénzügy, a beszerzés és a  R. 



 gy érezte, hogy mindent megtett a divízióterv teljesítése érdekében. Érzésében saját beosztottjai 
osztoztak csupán.  ikerült egy jó csapatot összeállítania, illetve sokat tett a hangulat javítása 
érdekében is. A vállalat minden divíziójára kiterjedő szervezetilégkör-felmérés eredménye szerint 
a Mobilszolgáltatások divízió mutatta a legjobb képet.   nemcsak a korábbi első helyezést tartották 
meg, hanem sikerült javítani is a légkörmutatókon. Az éves tervek teljesítését mutató havi 
beszámolók viszont nem okoztak különösebb örömet Dóra számára. A tervtől elmaradó számok 
miatt mindig magyarázkodnia kellett.  edig nem akart magyarázkodni, inkább szerette volna 
megmagyarázni a teljesítményüket. Az egyik sérelmük az volt, hogy a beszámolókban nem tudták 
megjeleníteni a többi divízió számára szerzett ügyfelek árbevételét. A mobilszolgáltatások vásárlóit 
rendre sikerült rábeszélni vezetékestelefon- és internetszolgáltatás megvételére is. Ezek azonban 
már más divíziók vadászterületei voltak. Dóra legfőbb baja azonban az éves tervek rövid távú 
teljesítményt tükröző szemlélete volt. Nem érezte korrektnek, hogy az éves terv számai alapján 
ítélik meg teljesítményét. Miközben ő hosszú távon gondolkodott, és így látta a jövőt. Üzleti 
tervének eredeti logikája az volt, hogy a stratégiai időtávon elvárt teljesítményt nem 
időarányosan, hanem a gyengébb első időszak után gyorsan növekedve hozza majd jó 
beruházásokkal. Ezt azonban a cég központja nem támogatta, hanem rögtön várta az 
eredményeket.  gy kénytelen volt elfogadni az „ütemes” üzleti tervet, jóllehet nem igazán hitt 
benne. 

Ráadásul a költségei között voltak olyanok is, amelyek állandóan magasabbak voltak a tervnél. A 
frusztráló az volt, hogy ezekre semmilyen befolyása nem volt – a vállalati központ döntött a 
beszállítóról. 

Dóra inkább az emberekben hitt. Abban, hogy sikerül olyan tagokat választania, akik részletes 
munkaköri leírások és konkrét számszaki elvárások nélkül is azon vannak, hogy a divízió jól 
teljesítsen. Kiválasztási rendszere sajátos volt: felvételi elbeszélgetései sokkal inkább hasonlítottak 
egy kávéházi habossüteményes csevejre, mint egy harmadik körös kiválasztási interjúra. Érdekelte, 
hogy milyen könyveket olvas szívesen a jelölt, milyen öltözékben érzi magát kényelmesen, van-e 
testvére, kik voltak és miért a meghatározó emberek addigi élete során, és miért szereti a legjobb 
barátját. 
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Ábra - 17: Felelősségi és elszámolási egységek típusai: tőkeallokációs központ 

 

A felelősségi és elszámolási egységek alaptípusainak főbb jellemzőit a következő táblázat 
(Táblázat - 1) foglalja össze. (Kreuter & Solbach, 1997) 
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Diszkrecionális 
költségközpont 

Előre jelezhető költségek  
nem vagy nehezen mérhető 
a költségek és a teljesítmény 
közötti kapcsolat 

A költségterv 
betartása  kvalitatív 
értékelések 

Igazgatás 

HR 

Controlling 

K+F 

Standard 
költségközpont 

Az output előre 
megtervezhető, a 
költségtényezők 
befolyásolhatók 

Költséghatékonyság 
(terv és tény költségek 
összehasonlítása) 

Gyártás (ha nincs 
közvetlenül 
kapcsolatban az 
értékesítési 
piaccal) 

Árbevételközpont 

A költség tényezők előre 
megtervezhetők, az 
értékesítés tényezői 
befolyásolhatók 

Árbevétel  szabadabb 
ármeghatározás 
(fedezet) 

Értékesítés 

Eredményközpont 
Az értékteremtő lánc 
befolyásolható (költség és 
értékesítés egyaránt)  

Nyereség egy adott 
tőkebefektetés mellett 

Divíziók / üzleti 
területek 



Tőkeallokációs-
központ 

Mint az eredményközpont + 
pótlólagos (teljes/részleges) 
autonómia a vagyon felett 

Nyereség 
meghatározott 
tőkemegtérüléssel  
ROI, RI 

Divíziók / üzleti 
területek 

Táblázat - 1: A felelősségi és elszámolási egységek jellemzői 

IDE jön a FFE típusok nevű mozgó   T. 

 

4 Elszámolóárak 

 

4.1 Az elszámolóárak meghatározása 

Az egységek teljesítményének lehető legpontosabb meghatározása érdekében a szervezetekben 
gyakran alkalmaznak ún. belső elszámolóárakat (transzferárakat). A belső elszámolóár a 
szervezeten belül alkalmazott olyan ár, amelyet a szervezeti egységek a termékek és szolgáltatások 
egymás közötti átadásakor számolnak el egymás felé – ezt hívjuk belső teljesítményadásnak. (Ábra 
- 18) „A belső elszámolóárak rendszere az árbevétel elosztására szolgáló mechanizmus.” (Anthony 

& Govindarajan, Menedzsmentkontroll-rendszerek, 2009, old.: 246) 

Ezeket a belső árakat a felső vezetés határozza meg – valamilyen elv érvényesítésével – attól 
függően, hogy mi a célja az elszámolóárak alkalmazásával. A felső vezetés úgy is dönthet, hogy a 
belső teljesítmények átadása ingyenes. Ezt indokolhatja a teljesítménymérés problémája, valamint 
az is, hogy így módon kívánja ösztönözni a vezetőket a belső teljesítmények (termékek, 
szolgáltatások) igénybevételére a cégvezetés. (Előfordulhat ugyanis, hogy megengedett a külső 
piaci beszerzés is.) 

Az elszámolóárak alkalmazása azért lehet előnyös, mert a szervezet egységeinek, vezetőinek valós 
teljesítménye mérhetővé válik, amivel javul a vállalat átláthatósága (transzparenciája). A 



teljesítmény mérhetősége pedig a „beárazott” belső teljesítmények előállítóját minőségi 
szolgáltatásra ösztönzi. (A jó minőségű szolgáltatás magasabb igénybevételt jelent, ez pedig jobb 
kapacitáskihasználást, esetleg költséghatékonyabb előállítást, olcsóbb árakat eredményez.) 

A belső elszámolóáraknak fontos irányítási funkciójuk lehet. A felső vezetés vállalati célok 
megvalósítását támogathatja vele, általános költségszámítási elvek érvényesítéséhez járulhatnak 
hozzá, a valós teljesítmények nyomonkövetését teszik lehetővé. 

 

4.2 Az elszámolóárak típusai 

Az elszámolóárak kialakításának elvei különbözőek lehetnek. (Ábra - 18) Megválasztásukat 
befolyásolhatják az elszámolhatóság kérdései, valamint különböző vállalati célok is, vagyis, hogy 
segítségükkel milyen módon kívánja befolyásolni a vezetők döntéseit a felső vezetés.  éldául a 
piaci ár alkalmazása versenyhelyzetet teremt és a belső egységnek jobb árat kell kínálni a piaci 
árnál, hogy az ő teljesítményét vegyék igénybe vállalaton belül.  ersze az ár mellett más egyéb 
tényezők (minőség, szállítási határidő, fizetési feltételek stb.) is befolyásolhatják a választást, de 
most ettől az egyszerűség kedvéért eltekintünk. A költségalapú árak pedig inkább a belső 
igénybevételt ösztönzik, fontossabb a belső kapacitáslekötés, mint a verseny által termetett 
hatékonyságnövelés.  

4.2.1 Piaci ár 

A piaci ár az az ár, amelyen külső piaci szereplők(nek) kínálják a szolgáltatást. A piaci ár tekinthető 
az ideális helyzetnek a belső elszámolóár meghatározásakor. (Anthony & Govindarajan, 

Menedzsmentkontroll-rendszerek, 2009) Ez az ár ugyanis hűen tükrözi azokat a feltételeket, 
amelyek között az adott egység teljesítménye igazán megméretődik és nem torzítja egyik egység – 
az eladó és a vevő – valódi teljesítményét sem. 

4.2.2 Költségalapú árak 

A költségalapú árak képzésénél valamilyen „költség plusz nyereség” elvet követnek. Meg kell 
határozni, hogy milyen költségeket veszünk figyelembe és milyen haszonkulccsal egészítjük ki azt 
az árképzés során. Akkor alkalmazzák ezt az árat, ha nehezen meghatározható a piaci ár, vagy 
fontossabb az eladó egység kapacitáslekötése, működőképességének fenntartása mint a 
versenyképes működése. 

A teljesköltségalapú ár az adott periódusban a teljesítmény előállításakor felmerült és elszámolt 
összes költséget tartalmazza. A részköltség alapú ár esetében a teljes költségből levonásra 
kerülnek bizonyos költségek, például a fixköltségek.  

4.2.3 Alkuár 

Az alkuár olyan ár, amelyet az érintettek az elfogadott elveknek megfelelően maguk  alakítanak ki 
a tárgyév adottságainak figyelembevételével. Valójában ez az árképzés valamelyest a piaci 
mechanizmusokat akarja modellezni, és az érintett belső egységeket szorítja együttműködésre, 
megegyezésre. 

4.2.4 Duális ár 

A duális ár több – előzőekben bemutott – ár párhuzamos, vagy átlagolt ára. Ennek alkalmazása 
esetenként már nagyon bonyolult és kiszámíthatatlan is lehet, mert egyszerre több 
bizonytalanságot visz az árképzésre. Összességében pedig elvárható, hogy az árképzés legyen 



egyszerű és lehetőség szerint igazságos, ne torzítsa feleslegesen az egységek teljesítményét 
semmilyen irányba. 
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Ábra - 18: Elszámolóárak típusai 

 

5 Felelősségi és elszámolási egységek kialakítása 

 

A felelősségi és elszámolási egységek kialakítása, típusának meghatározása sok szakmai szempont 
egyidejű mérlegelését igényli. A következő táblázatban (Táblázat - 2) a lehetséges mérlegelési 
szempontok találhatóak, amelyeket adott egység felelősségi típusának meghatározásához lehet 
használni elemzési céllal. (Forrás: Dobák Miklós, Szervezet- és vezetéselmélet tantárgy, BCE 

nappali tagozatos előadás alapján)  
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Táblázat - 2: A felelősségi és elszámolási egységek kialakítását befolyásoló tényezők 

Ahogyan azonban a szervezeti struktúrák is átalakulnak a környezet változásainak, a vállalati 
célkitűzéseknek, stratégiáknak megfelelően, úgy egy szervezet felelősségi és elszámolási 
egységeinek határai, típusai is változhatnak a vezetői igényeknek, szakmai elvárásoknak 
megfelelően.  

Egy telekommunikációs vállalat a korábbi vezetékes szolgáltatásán és a hozzá szükséges 
hálózatüzemeltetési feladatán túl újabb üzletágakba lépett be. Most már mobil, internet, kábel 
tévé szolgáltatások és vállalati telekommunikációs rendszerek értékesítésével is foglalkozik. Ezen 
változásokkal összehangban korábbi funkcionális szervezete divizionális struktúrává alakult át. 
(Ábra - 19) 
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Ábra - 19: Egy telekommunikációs vállalat szervezeti struktúrája 

 

 

Kezdetben az új struktúra egyes üzletágai mind költségközpontként működtek. (Ábra - 20) Ez az 
átmenetinek szánt megoldás az üzletágak teljesítményeinek elhatárolhatósági, elszámolhatósági 
problémáival, valamint a vezetők tapasztalatlanságával volt magyarázható. Egyfelelől tehát a 
nagyobb felelősségnek nem voltak meg a controlling-rendszer oldaláról a korrekten biztosítható 
elszámolási feltételei, másfelelől az egyes üzletágak vezetői egy nagyobb felelősségre nem voltak 
még szakmailag felkészültek. 
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Ábra - 20: Egy telekommunikációs vállalat költségközpontokkal működő felelősségi 
rendszere 

 

A szervezettervezés egy következő fázisában, amikor már mind az elszámolási, mind a felelősségi – 
vezetői felkészültségi – feltételek adottak voltak ehhez, az üzletágak egyöntetűen 
eredményközpontokká alakultak át. (Ábra - 21) A vállalat felső vezetése hamar felismerte, hogy az 
azonos felelősségi típus nem kell, hogy azonos mértékű elvárásokat támasszon az 
üzletágvezetőkkel szemben. A legnagyobb eredményelvárást a Vállalati rendszerek 
üzletágvezetőjével, a legkisebb elvárást pedig az internet-szolgáltatást végző egységgel szemben 
támasztották a piaci trendek elemzése alapján. 

A változás a hálózatüzemeltetést igen hátrányosan érintette.  zolgáltatását ugyanis kizárólag a 
belső egységek felé nyújtotta, és az alkalmazott belső elszámolóár még a költségeit sem fedezte. 
(Ebben az időben még a telekommunikációs iparágat nem érte utol a liberalizáció, így a 
hálózatüzemeltetésnek nem voltak külső piacai.)  
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Ábra - 21: Egy telekommunikációs vállalat eredményközpontokkal működő felelősségi 
rendszere 

 

A szervezetalakítás következő fázisa ezekre a tapasztalatokra építve újabb megoldással szolgált. A 
 álózatüzemeltetés költségközponttá alakult, a többi egység továbbra is eredményközpontként 
működött. (Ábra - 22) 
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Ábra - 22: Egy telekommunikációs vállalat eltérő típusú központokkal működő 
felelősségi rendszere 

 

Idővel azonban a telekommunikációs iparág kötelező liberalizációja a vállalatot is utolérte, így a 
hálózatot már a versenytársak is igénybe vehették saját szolgáltatásaikhoz. A másik probléma a 
többi üzletág rugalmasságának, a vezetői felelősség kiterjesztésének megoldása volt.  

Ezeket a kihívásokat a vállalat felső vezetése úgy oldotta meg, hogy a  álózatüzemeltetést 
eredményközponttá alakította, és több üzletágát jogilag leválasztotta. A jogi önállósággal bíró 
üzletágak vezetőivel szemben pedig kiterjesztette a felelősséget, és ezzel összhangban 
tőkeallokációs központként definiált elvárásokat támasztott feléjük. (Ábra - 23) 
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Ábra - 23: Egy telekommunikációs vállalat eltérő típusú központokkal működő 
felelősségi és jogi struktúrája 

 



 

 

 

 

6 Bibliography 
Anthony, R. N. (1993). Menedzsment kontroll. Budapest: Budapesti Közgazdáságtudományi 
Egyetem. 
Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2009). Menedzsmentkontroll-rendszerek. Budapest: Panem. 
Dobák, M. (1988). Szervezetalakítás és szervezeti formák. Budapest: Közgazdasági és Jogi 
Kiadó. 
Dobák, M., & Antal, Z. (2013). Vezetés és szervezés. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
Kiss, N., & Antal, Z. (2013). Szervezetigazgatás és menedzsment. Budapest: Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem. 
Kreuter, A., & Solbach, B. (1997). Die rechtliche Verselbständigung von Profit-Centern / 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung (4/1997. kötet). zfo Zeitschrift Führung + 
Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


