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Bevezetés  

Az alaptevékenység keretében lezajló erőforrás-felhasználás vezetői szempontú leképzése és elemzése a 
számvitelben mintegy két évszázada önálló területet alkot. E kérdést előbb a német, majd az angol 
szakirodalomban vizsgálom (1. és 2. fejezetek), ezután röviden összefoglalom a közös és eltérő jegyeket (3. 
fejezet). A kibontás során  

 a rendszer-hierarchiában a szemlélt szint feletti szint(ek) értelmezésével kezdem, azaz azt vizsgálom, 
hova illeszkedik bele a vizsgált rendszer; 

 második lépésben a szakirodalmi definíciókkal, a célokkal és a feladatokkal folytatom, 

 ezek után meghatározom és értelmezem az „értékelt erőforrás-felhasználás” fogalmát, 

 végül bemutatom a leképző és elemző rendszer működésének alapelemeit. 1 

 

1. Kostenrechnung – A német szakirodalom vizsgálata 

Az erőforrás-felhasználást vezetői szempontok szerint leképző és elemző rendszer jellemzése a német 
vállalatgazdaságtani tradícióban hagyományosan2 a Kostenrechnung fogalom vizsgálatát követeli meg. A 
szóösszetétel tagjainak egyszerű "tükörfordítása" alapján (Kosten: költség, Rechnung: számítás) a magyar 

szakirodalom jellemzően költségszámításként honosította a kifejezést  jóllehet a „Rechnung” (más német 

szóösszetételekhez  Rechnungswesen, Unternehmensrechnung  hasonlóan) itt is többet jelent a szó szerinti 
"számítás"-nál. Kizárólag ebben a fejezetben, a nehézkesség elkerülése érdekében a Kostenrechnung fogalmat 
én is költségszámítás formában használom. A következő fejezetekben viszont már mindig a Kostenrechnung 
szóalakkal jelzem, hogy a német tradícióról írok. 

A német szakirodalom közvetlenül a költségszámítás fölé a rendszer-hierarchiában a számvitelt, az ún. vállalati 
számításokat (Unternehmensrechnung vagy Unternehmungsrechnung), illetve a controllingot helyezi. A fejezet 
első alfejezetében így e rendszerek vázlatos értelmezésével foglalkozom. 
 

1.1. Számvitel, vállalati számítások és controlling mint a Kostenrechnung fölérendelt rendszerei 

A német irodalomban a vállalati szintű számvitel (Rechnungswesen, ritkábban Rechnungslegung) alapvető 
értelmezése körül konszenzusról beszélhetünk; a meghatározások között azonban hangsúlybeli eltérések 
észlelhetők. 

A definíciók egy része a leképző jelleget emeli ki. A számvitel eszerint „az adott időpontbeli gazdasági 
állapotoknak és az adott … időtartam alatt lejátszódó gazdasági folyamatoknak számszerű, főként mennyiségi és 
értékbeli meghatározását, feldolgozását és ábrázolását” (Coenenberg, 1999, 23.; ugyanígy Hoitsch, 1997, 2.) 
jelenti.  

Máshol ugyanebben a szellemben „a vállalaton belüli, illetve a vállalat és környezete között értelmezhető jelenbeli 
és jövőbeli gazdasági jellemzőket és folyamatokat megtestesítő mennyiségi és érték-tényezők számbavételét, 
feldolgozását, ábrázolását és kiértékelését” végző rendszer (Weber, idézi Kilger, 1992, 6.; Gabele/Fischer, 1992, 
1.; hasonlóan Däumler/Grabe, 1997, 33.). Többek között Chmielewicz (1975, 3344.), Kosiol (1979a, 17.) és 

                                                           
1 Mind az angol, mind a német tradíció jelentős hatást gyakorolt és gyakorol a téma magyar elméletére és gyakorlatára. Ezért tartom 
fontosnak mindkettő megjelenítését. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy egyéb nyelvterületek, illetve országok (pl. Japán és a 
Távol-Kelet) saját irodalmának vizsgálata ne lehetne érdekes és hasznos. Ettől azonban e kutatás keretében eltekintek (vö. pl. Bhimani, 
1996; Monden/Sakurai, 1989). Lényeges továbbá, hogy az „angol szakirodalom” kitétel hangsúlyosabban USA-beli szerzőket, a „német 
források” jelzős szerkezet németországi szerzőket jelent. 
2 A hagyományos kifejezés e részben értelmezésemben az általánosan elfogadottat, a szokásosat, a múltbeli és kortárs irodalom nagy 
része által képviselt (angolul leginkább a „conventional wisdom” kifejezés által jelölt) tartalmat jelenti (lásd még a tendenciákkal 
foglalkozó alfejezetet is).  
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Kloock/Sieben/Schildbach (1999, 9.) e tekintetben a számvitelről kifejezetten mint modellről (illetve számbavételi 
és döntési modellek halmazáról) ír. 

Más meghatározásokban az információs rendszer jelleg kap nagyobb hangsúlyt. Ennek értelmében a 
számvitel a vállalat speciális, formális, intézményesített információrendszere (Coenenberg 1980, 1996.; 
Szypersky, 1981, 1428.; Haberstock, 1997, 1.; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 9.), mely magának a vállalatnak, 
a vezetői információs rendszernek (Coenenberg, 1999, 26.) vagy a vezetési rendszernek (Götzinger/Michael, 
1985, 18) alrendszere. A számvitel eszerint az információs folyamatok révén összekapcsolja egymással a vállalat 
érintettjeit. A szervezet érintettjei egyedi gazdasági és egyéb jellegű igényeket támasztanak a szervezettel 
szemben, illetve hozzájárulásokat teljesítenek fenntartása érdekében, s egyben gazdasági és egyéb jellegű 
„ellenszolgáltatásokban”, materiális és szellemi „javadalmazásban” részesülnek, illetőleg ilyeneket várhatnak el a 
szervezettől. Az érdekeikben különböző érintettcsoportok rendre más-más szemüveggel tekintenek a vállalatra. 
Pozíciójukból, szerepükből eredően eltérő, rájuk jellemző szemléletmóddal és tartalommal igényelnek 
információkat a szervezet működéséről. A szervezetben számviteli tevékenységgel foglalkozók így 
(információ)szolgáltató funkcióként dolgoznak (Hummel/Männel, 1986, 3.; Haberstock, 1997, 2.). 

A számvitel a vezetés eszköze (Kosiol, 1964, 62.; Kilger, 1992, 6.; Coenenberg, 1999, 26.); céljai és feladatai is 
ebből a tényből vezethetők le. A szakirodalom így gyakran a tervezést, a kontrollt és a dokumentációt említi a 
számvitel céljaiként (Hoitsch, 1997, 10-11.) vagy feladataiként (Haberstock, 1987, 7.; Lücke, 1993, 1692.), 
amelyek ugyanakkor mindegyik alrendszerének szintjén is érvényesek. 

A számvitel tagolási kritériumait illetően különböző (sokszor átfedő) változatokkal találkozhatunk: 

 Tagolás a számvitel alapcéljai/feladatai szerint 
A tervezés, a kontroll és a dokumentáció mint célok/feladatok a döntéshozatal és annak végrehajtása 
érdekében kivitelezett tervezési számításokat, a múltbeli történések feltárásával, illetve az előrevetített és a 
tényleges értékek elemző összevetésével foglalkozó kontrollszámításokat, valamint a jogszabályi vagy egyéb 
(pl. szerződési) kötelezettségek okán elvégzett dokumentációs/publikációs számításokat eredményezik 
(Coenenberg, 1997, 27.). 

 Tagolás a számítások tartalma (az információs követelmények, illetve a vállalati célok) szerint 
A vállalati számvitel által figyelembe vett gazdasági események mennyiségi és fizetési áramlásokat váltanak 
ki. Ennek megfelelően a számvitel első szinten mennyiségi számításokra, illetve értékekkel megvalósuló 
számításokra bontható (Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 11.; Chmielewicz, 1975, 3343. ezzel szemben csak 
az értékszámításokat említi). Ami ez utóbbiakat illeti, a fizetési áramlások összetevőit áramlási jellemzőknek 
nevezik, belőlük négy párat különböztetnek meg, szó szerinti fordításban befizetést és kifizetést, bevételt és 
kiadást (Kilger, 1992, 7. itt árbevételről és beszerzési értékről ír), hozamot és ráfordítást, illetve költséget és 
teljesítményt. Az áramlási jellemzők időbeli fáziseltolódásai a vállalatnál állományok képződéséhez vezetnek; 
így állományi jellemzők születnek.3 A vállalat számviteli rendszere e logika szerint minden olyan gazdasági 
eseményt elszámol és szisztematikusan kiértékel, amely áramlási vagy állományi jellemzőt változtat meg. A 
számvitelt pedig mindezek alapján négy, al- (vagy rész-) rendszerként megnevezhető számítás típusra 
tagolják: a ki- és befizetésekkel, a kiadásokkal és bevételekkel, a ráfordításokkal és hozamokkal, illetve a 
költségekkel és teljesítményekkel dolgozó számításra. A 4. táblázat a fentieket foglalja össze. 

Coenenberg (1997, 27.) a vállalati célokból kiindulva jut el e négy számítástípushoz. A likviditás biztosítása a 
ki- és befizetésekkel, valamint a kiadásokkal és a bevételekkel dolgozó számításokat hívja életre, a mind 
magasabb pénzügyi eredményre összpontosítás a ráfordításokkal és a hozamokkal, valamint a költségekkel 
és teljesítményekkel működő alrendszereket igényli. A számvitel feladatait ugyanakkor meghatározza a 
szervezet versenyelőnyre törekvése is. 

 

                                                           
3 Az áramlás kifejezést a német Strom, illetve az angol flow, az állomány szót a német Bestand, illetve az angol stock kifejezések 
megfelelőjeként használom. 
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 A számítások tárgya  

A számítás 
jellege 

Áramlási 
jellemzők 

Állományi jellemzők A számítások feladatai 

Mennyiségi 
számítások 

Mennyiségek be- 
és kiáramlásai 

Mennyiségi 
állományok 

- A múlt eseményeinek dokumentálása 
- Az értékszámítások alapja 
- Információk tervezési és előrejelzési feladatokhoz  

Értékszámítások Be- és kifizetések Pénzállományok - A likviditás bemutatása és kontrollja 
- A likviditás tervezése 
- Tőkeigény-tervezés 
- Tervezési feladatok a beruházási döntésekhez 
- Beruházáskontroll 

 Bevételek és 
kiadások 

Pénz- és 
hitelállományok 

- Kontrollfeladatok 
- Rövid (vagy hosszú távú) tervezési feladatok 
- A pénzügyi helyzet bemutatása 

 Hozamok és 
ráfordítások 

Vagyon- és 
tőkeállományok 

- A vállalatvezetés informálása 
- Publikációs feladatok a tulajdonosok, hitelezők, 
munkavállalók, szállítók, vevők és a közvélemény 
informálására 
- Publikációs feladatok a tulajdonosoknak és az 
adóhivatalnak fizetendő pénzállomány mérésére 

 Teljesítmények 
és költségek 

Kalkulált vagyon- és 
tőkeállományok 

- Kontrollfeladatok 
- Rövid távú tervezési feladatok 
- Speciális publikációs feladatok 

1. táblázat: A számvitel tagolása a számítás jellege szerint 

Forrás: Kloock/Sieben/Schildbach (1999, 15.) 

A fentiekhez kapcsolódóan a szakirodalom a számítások célja alapján a számvitelt gyakran a pénzügyi és 
finanszírozási, befektetési, az éves beszámolóhoz kapcsolódó, illetve a költség- és teljesítmény (vagy költség 
és árbevétel-) számítás kategóriáiba is tagolja (pl. Haberstock, 1997, 6.).  

Itt kell említést tenni az ún. pagatórikus és kalkulatórikus számítások közötti különbségtételről is (Kosiol, 
1979a, 17.; Schweitzer/Küpper, 1995, 16.). A pagatórikus számítások (a latin pecare, olasz pagare, azaz 
fizetni szóból; a kifejezés értelmezéséhez és használatához lásd Szypersky, 1964) a tényezőállományok és –
mozgások leképzésénél a fizetési folyamatokból indulnak ki. Ide tartozik minden számítás, amely be- és 
kifizetésekkel, illetve bevételekkel és kiadásokkal dolgozik. A kalkulatórikus számítások elszakadhatnak a 
fizetési folyamatoktól. Ezek közvetlenül az alaptevékenység érdekében megvalósuló erőforrás-felhasználásra 
(illetve a teljesítmények előállítására) irányulnak, s a pénzmozgásoktól adott esetben eltérő értékeket is 
alkalmazhatnak az erőforrások felhasználásának (és a teljesítmények keletkezésének) értékelésekor. 
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 Tagolás az információ címzettjei szerint 
A szakirodalom e szempont alapján belső (intern) és külső (extern) számvitelről szól. A belső számvitel 
tevékenységével a dokumentáció mellett a tervezést és a kontrollt szolgálja, elsősorban a szervezeti egység 
vezetőknek és a felsővezetőknek szállítva információit (Schildbach/Feldhoff, 1993, 30-31.). Adatai 
lényegükből eredően általában nem hozzáférhetőek a szervezet külső érintettjei számára (Pinnekamp, 1993, 
4. ezért e tekintetben nem hivatalos számvitelről beszél). Ezzel együtt a belső számvitel nem mindig csak a 
vállalaton belüli személyek felé irányul: például a szervezet léte szempontjából meghatározó piaci szereplők 
(bankok, szövetségesek) befolyással lehetnek működésére. A külső számvitel címzettjei annak feladataitól 
függnek: az éves beszámoló és származtatott információi elsősorban a tulajdonosoknak, a hitelezőknek, az 
adóhivatalnak, a munkavállalóknak, a szállítóknak, a vevőknek, a közvéleménynek szólnak, az esetleges 
iparágspecifikus számításokat a hitel- és biztosítóintézetek kapják. A belső számvitel a vállalati statisztikát, a 
tervezést, valamint a költség- és teljesítményszámítást (Götzinger/Michael, 1985, 20.), más szerzőknél 
ezeken kívül a könyvvitelt, és a controlling keretében végzett számításokat foglalja magába (vö. 
Hummel/Männel, 1986, 7.; Ahlert/Franz, 1988, 16.; Däumler/Grabe, 1997, 33.). Itt említem meg a szervezési 
szempontok mentén megvalósuló tagolást is, melynek keretében ehhez hasonlóan a könyvvitelt, a költség (és 
teljesítmény) számítást, a vállalati statisztikát és esetenként a tervezést szokták említeni (Moews, 1989, 2.; 
Ebert, 1991, 4.; Kilger, 1992, 7., 11.; Kosiol, 1979a, 17. a költség és teljesítményszámítás helyett a kalkulációt 
nevezi meg). 

 Tagolás a számítások jellege, folyamatossága és gyakorisága szerint 
Ezen szempont szerint a számvitelnek létezik egy intézményesült része, melyben visszatérő információs 
igényeket kielégítő folyamatosan visszatérő számítások zajlanak (alapszámítás), illetve egy rendszertelen 
feladatok elvégzésére szolgáló, az eseti/különleges számításokat felölelő része (Ahlert/Franz, 1988, 17.; 
Coenenberg, 1999, 26;). E koncepciónak egy módosított változata értelmében az alapszámítás egy semleges 
adatbázis, melyből bármilyen számítás igény szerint végrehajtható (vö. Riebel, 1985; Koch, 1992). 

 Tagolás egyéb szempontok alapján 
A szakirodalomban a fentieken kívül megjelenik még például a múltra és a jövőre vonatkoztatott számítások 
közötti (pl. Moews, 1989, 2.), a jogi szabályozottság szempontjából megvalósuló (pl. Haberstock, 1997, 5.), a 
dokumentációs (könyvvitel, éves beszámoló, statisztika) és eszköz jellegű (költség- és teljesítmény, illetve 
tervezési számítás) ágak közötti (Illetschkot idézve Seicht, 1993, 18.) különbségtétel. 

A számvitel különböző tagolási szempontjainak gyakorlati jelentősége kevés; a rengeteg típus ráadásul az 
egységes fogalomrendszer használatát is nehézzé teszi. 

Míg a számvitel értelmezése tartalmi oldalról egységes alapokon nyugszik, maga a szóalak érdekes 
módosulásokat mutat. Azon túl, hogy a vállalati számvitel kifejezés német megfelelője két változatban is 
használatos a szakirodalomban (a „betriebliches” Rechnungswesen alakot találjuk pl. Hummel/Männel, 1986; 
Hoitsch 1997; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999 műveiben; a „betriebswirtschaftliches” Rechnungswesen formula 
fordul elő pl. a Schneider, 1985; Kilger, 1992; Coenenberg, 1999 művekben), e vonatkozásban használatos a 
vállalati számítások (Unternehmensrechnung vagy Unternehmungsrechnung) megjelölés is, több értelmezéssel. 
Schweitzer/Küpper (1995, 10.) a fenti számvitel meghatározás helyett használja a kifejezést, s a pénzügyi, a 
befektetési, a költség- és teljesítmény (árbevétel), illetve az éves beszámolóval kapcsolatos számítást tekinti a 
vállalati számítások alrendszereinek. Ewert/Wagenhofer (2000, 4-5.) gyakorlatilag ugyanígy fogalmaz, azzal a 
kiegészítéssel, hogy ebből az első három alrendszert belső, míg a negyediket külső vállalati számításoknak 
nevezi (vö. Dieterle/Abplanalp, 1990). Coenenberg (1999, 26.) a vállalati számításokat a számvitel hagyományos 
szemléletmódja kibővítéseként határozza meg, mely a számítások tárgyát, a társadalmi környezetet és 
erőforrásokat („termelési tényezőket”) érintő pótlólagos módszertanokat is felhasznál. 

A vállalati számvitelen, illetve a vállalati számításokon kívül a költségszámítás harmadik itt említendő 
fölérendelt kategóriája a controlling rendszer. Az angol és a német nyelvű irodalom egyaránt controllernek nevezi 
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az ide sorolt tevékenységek felelősét, de a funkciót jelölő angol controllership kifejezés helyett a németben a 
hatvanas évek végétől egyre inkább a controlling honosodott meg (Lingnau, 1999, 82-89.). Német 
nagyvállalatoknál már a XIX. század végén megjelennek controllingfeladatok, önálló, átfogó controllingfunkcióról 
azonban csak az ötvenes második felétől beszélhetünk. A téma széleskörű szakirodalmi kibontása pedig a 
hetvenes évek elejétől számítható.  

Az első, indulási szakaszban (az ötvenes évek közepétől a hatvanas évek végéig) a controlling számvitelorientált 
megközelítései voltak jellemzőek. A controlling magja eszerint a jövőorientált, a vezetés hasznos eszközévé 
teendő számvitel. A controller a gyors és megbízható információellátásra képes számvitelből szerzi meg, majd 
elemzi a döntéshozatalhoz szükséges adatokat. A következő, hetvenes évekre tehető kibontakozási szakaszban 
az előzőekre építő ún. információorientált megközelítések domináltak. E felfogás szerint a vállalati 
információgazdálkodás központi intézményeként a controlling fő feladata az információigény és az 
információellátás koordinációja. A hetvenes évek végétől emellé egyre inkább az ún. vezetésorientált 
controllingszemlélet zárkózott fel. A controlling ebben a közelítésben a vezetési rendszer koordinációs feladatokat 
ellátó alrendszere (vö. Risak/Deyhle, 1991; Schildbach, 1992; Horváth, 1998, 54-75.).  

A költségszámítás mint eszköz vállalati betagozódása tehát – a német szakirodalom alapján – többféle módon 
is elképzelhető. A kategóriák számos változata és értelmezése létezik, s pusztán a címkék alapján a tartalom nem 
egyértelmű. Ennél ugyanakkor nyilvánvalóan fontosabb kérdés, az, hogy a költségszámítás e rendszerekben 
milyen célokkal és feladatokkal bír. A következő alfejezet ezt hivatott kibontani. 

 

1.2. A Kostenrechnung meghatározása a német szakirodalomban 

„Amennyiben a vállalati számvitel egy részének céljairól szólunk, jó mindenek előtt arra emlékeztetni, milyen 
általános céllal bír a számvitel a vállalatban. Ha összehasonlítjuk a vállalatot egy másik gazdálkodó szervezettel, 
például az emberi testtel, a számvitelt nagyrészt az emlékezet és az idegek feladata illeti meg. Az emberi idegek 
mutatják meg, hogy valahol a testben egy inger keletkezik; egy sebesülés, egy hiány vagy fogyatékosság, egy 
zavar az idegek által védekező reakciókat vált ki. Így a számvitelnek, s különösen a belső számvitelnek az a 
feladata, hogy a vállalatban felmerülő minden olyan hiányosságot, sebesülést, gyengélkedést, amely más, 
durvább eszközökkel nem válik nyilvánvalóvá, a vállalat agyának, azaz a vezetésnek a tudomására hozzon.” – 
fogalmazta meg a költségszámítás célját Schmalenbach (1963, 15.).   

A költségszámítás a szakirodalom szerint a vállalatvezetés szabadon alakítható eszköze, mely a vállalati 
transzformációs folyamat célszerű irányítását és kontrollját szolgálja (Schweitzer/Küpper, 1995, 13., 68.; 
Haberstock, 1997, 8.; Coenenberg, 1999, 37.; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 14.).  

Ebből következően alapvetően a vállalaton belüli – a célirányos erőforrás-felhasználási folyamattal kapcsolatban 
álló – gazdasági eseményeket veszi számba. A vezetés érdekei szerint számszerűen (mennyiségben és 
értékben) leképzi az erőforrások értékelt felhasználását, illetve a felhasznált erőforrások teljesítményekbe történő 
átalakulását (Hummel/Männel, 1986, 18.; Haberstock, 1987, 18.; Kilger, 1992, 13.; Hoitsch, 1997, 5.). Lényeges 
viszont, hogy kizárólag a vállalat alaptevékenységét meghatározó célok elérése érdekében megvalósuló értékelt 
erőforrás-felhasználás képezi tárgyát. További fontos jellemzői, hogy periodizált, illetve hagyományosan a vállalati 
nyereségcélra koncentrál (ezek bővebb kifejtéséhez lásd a költségfogalommal foglalkozó alfejezetet). Emellett 
hasznosan támogathat más célkitűzéseket is, de csak akkor, ha ezek a nyereségcéllal összeegyeztethetők 
(Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 202.). A költségszámítás az előző fejezetben leírtak szerint kalkulatórikus 
számítás. (Az állandó és fakultatív jellemzőkről összefoglalóan lásd még pl. Hummel/Männel, 1986, 7-16.)  

A költségszámítás számos német szerző elemzésében modell, illetve modellek halmaza. A gazdálkodás valós 
folyamatainak és eseményeinek halmazából „azokat a tényezőket emeli ki, amelyek számszerű formában 
kifejezhetők és alkalmasak arra, hogy a valóságot a vizsgált összefüggés szempontjából meghatározó 
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jellemzőiben hűen visszaadják. Ezen elemekből aztán egy a célok, a technikai-gazdasági, illetve jogi adottságok 
és egyéb tényezők által meghatározott felépítésű numerikus gondolati séma születik.” (Kosiol, 1979a, 18.).  

A 2. táblázat a költségszámítás modelltulajdonságait mutatja kiemelt modelltípusok fényében, megjelölve azt 
is, hogy a jelenlegi tendenciák milyen irányba tolják el a klasszikus jegyeket: a félkövér és dőlt szedés a 
hagyományos jellemzőket, a dőlt szedés a továbbfejlesztések által kezdeményezett típusokat, míg a normál betűk 
a lehetetlen vagy célszerűtlen tulajdonságokat jelölik.  

 

Jellemző A jellemző megjelenési formái  
Alapján azonosítható modell-típusok 

A leképzés képszerűsége Ikonikus modell Szimbolikus modell 

A valóságra 
vonatkoztatottság jellege 

Ideálmodell Reálmodell 

A leképzett 
valóságelemek 

bizonytalansági foka  

Determinisztikus modell Sztochasztikus modell 

Az idő változóként való 
kezelése 

Statikus modell Dinamikus modell 

2. táblázat: A költségszámítás néhány modelljellemzője 

Forrás: Krieger (1995, 62.) alapján 

A költségszámítás a vállalati döntéshozatali folyamatban a leíró (vagy számbavételi), ennek speciális 

formájaként a kvantitatív sematizáló-algoritmizáló, illetve  mint hogy feladata az egyedi eredményekről adható 

általános kijelentések megfogalmazása is  a magyarázó és prognosztizáló modell szerepeket is betölti. A teljes 
rendszer döntési modellként való megalkotását a szakirodalom célszerűtlen próbálkozásnak tartja. A vizsgálandó 
valóságelemek tömege, sokfélesége, komplex kapcsolatai okán valószínűsíthető, hogy a valamennyi döntési 
helyzet teljes körű megragadására és integrációjára való törekvés a teljes költségszámítási modellt 
számolástechnikailag lehetetlenül nehézkessé tenné; ráadásul az egy folyamatban résztvevő különböző 
döntéshozók céljainak egyeztetése és közös nevezőre hozása is bonyolult feladat. Fontos viszont, hogy a 
vezetési problémamegoldás során felhasznált döntési modellekhez (optimális termelési program, beszerzési 
mennyiség, telephely stb. meghatározása) a költségszámítás költséginformációkat, kiinduló adatokat szolgáltat. 
Emiatt a célszerű fogalmazás az, hogy a költségszámítás kereteiben megjelennek döntési modellek is (vö. Kosiol, 
1964, 65.; Krieger, 1995, 62-63.; Ewert/Wagenhofer, 2000, 30.) „A számvitelben tehát nem a ‟vállalati valóságot‟, 
hanem elméleti fogalmainkat mérjük a valóságról tett feljegyzések (megfigyelések) bázisán. Ami a 
természettudósnak magától értetődő, hogy ő például a hőmérséklet elméleti fogalmát a valóság egy tényállásának 
(levegő) alapján egy mérőeszköz segítségével (hőmérő) méri, a számvitel elméletében eleddig sajnos semmi 
esetre sem közkincs. Mivel sehol sem vásárolhat egy mérési eszközt a ‟releváns‟ költségek mérésére, a 
költségszámítást végzőnek mérési eszközét, a döntési eszközként működő költségszámítást először ki kell 
dolgoznia magának: egy döntési modell modellfeltételeiből a költségek felbontásához fűződő megfontolásokkal 
együtt, amelyhez aztán a vállalati folyamatok számbavétele kapcsolódik.” – írja a témához kapcsolódva Schneider 
(1985, 390.). 

A költségszámítás mint információszolgáltató rendszer által rendelkezésre bocsátott információk különböző 
szempontok mentén jellemezhetők. Kaiser (1993, 17.) értelmezésében a döntési folyamat szakaszai, illetve 
funkciói szerint a rendszer kezdeményező, problémafelvető/problémameghatározó, alternatívákhoz kötődő, 
korlátozó, előrejelző, a döntési aktushoz (az elhatározáshoz) kapcsolódó, a (norma)előírások képzéséhez, a 
megvalósításhoz és a kontrollhoz kötődő információkat szolgáltat. Az információk vonatkozhatnak a vezetési 
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feladat, illetve döntési probléma tárgyi (megbízás, termék, projekt stb.) vagy szervezeti aspektusaira (az 
információ tárgya, lásd később a céloknál, feladatoknál is). Az információk befolyásolhatósága azt fejezi ki, hogy a 
döntéshozó az információk alapjául szolgáló valóságelemeket, illetve magát az információs folyamatot 
akaratlagosan befolyásolni tudja-e. Ide kapcsolódik az információk érvényességi időponttal vagy időszakkal 
megadott időbeli vonatkozása is. A kérdés az, milyen időtávon befolyásolhatók a döntéshozók által a valós 
történések; illetve a különböző vezetési feladatok és döntési helyzetek határideje szerint miként lehet osztályozni 
az információkat. Egy konkrét költségszámítási döntési feladat esetében a rendelkezésre bocsátandó információk 
a jellemzők egy-egy megvalósulási formáját veszik fel. 

A költségszámítás a német controlling szakirodalomban a fentiekhez képest alapvetően egyező tartalommal, 
de némileg különböző hangsúlyokkal és színezettel jelenik meg. A rendszer hivatásának és működésének 
kifejtése függ a vallott controlling felfogástól: a költségszámítást a számvitelen keresztül megragadó 

számvitelorientált szemlélettől eltérően a vezetésorientált megközelítés inkább a controlling önálló  és 

kulcsfontosságú  eszközének tekinti azt. A művek legtöbbször a számviteli szakirodalom bevonásával értelmezik 
a költségszámítást, de emellett megjelenik a költséginformációk controllingbeli felhasználása, illetve a 
költségszámítással szemben támasztott elvárások felsorolása is. Eszerint a költségszámítás a vállalati számvitel, 
illetve a belső vállalati számítások része, mely az erőforrás-felhasználási folyamatok leképzésével a tervezést, az 
irányítást és a kontrollt szolgálja (Horváth/Reichmann, 1993, 372., 543.; Küpper/Weber, 1995, 202.). A 
költségszámítás szolgáltató funkció, illetve koordinációs eszköz, amennyiben adott valóságelemekre vonatkozóan 
vezetés-, igény- és döntésorientáltan a controlling rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat (Küpper, 

1992b, 140.). Horváth (1998, 327.), aki a controllingot  funkcionális szempontból  a vezetés azon 
alrendszerének tekinti, mely a tervezést, a kontrollt és az információellátást rendszerképző és 
rendszerösszekapcsoló jelleggel, eredményorientáltan összehangolja, s ezzel a vállalat illeszkedését és 
koordinációját támogatja, a költségszámítást az információellátó rendszer központi elemének tartja. Ennek 
keretében a költségszámítás a transzformációs folyamatra és annak gazdaságosságára összpontosítva rövidtávú 
(maximálisan egy éves) tervezési és kontroll problémák megoldásához járul hozzá. Tárgya így az értékelt 
erőforrás-felhasználás részletes számbavétele, előrejelzése, tervekben való rögzítése és kontrollja. 
 

1.3. A Kostenrechnung feladatai 

A költségszámítás elé kitűzhető célokat az irányítási és döntési problémák jellege és száma jelöli ki. A 
költségszámítás tartalmát pedig a működés elé tűzött célok határozzák meg (vö. Schmalenbach, 1963, 6.). Mivel a 
lehetséges célkitűzések száma nagy, célszerű csoportosításuk szükséges. A szakirodalom itt kevésbé egységes, 
ráadásul gyakran szinonim kifejezésekként használja a „célok”, illetve a „feladatok” kifejezéseket. (E tekintetben a 
kivételek között található pl. Hummel/Männel (1986, 25.), aki különbséget tesz közöttük, s úgy véli, hogy míg a 
feladatok/funkciók általános formában rögzítik a rendelkezésre bocsátandó információk jellegét és felhasználását 
(„absztrakt-formális feladatkijelölés”), addig a célok konkrét tartalmi azonosítást és tárgyi problémameghatározást 
jelentenek.) A továbbiakban a fogalmakat én is azonos jelentésűnek tételezem. 

A német költségszámítás „klasszikus” szerzői közül Schmalenbach (1963, 15-24.) a költségszámítás 
legfontosabb céljának az üzemmenet kontrollját tartja. Ennek elérésére mindenképp szükség van a költségek 
részletes tagolására, rövid távú szemléletre, illetve ún. költséghelyszámításra (lásd később). A kontroll lényegi 
eleme az összehasonlítás, amely nem csupán az adott szervezeten belül, hanem más szervezetekkel szemben is 
meg kell, hogy valósuljon. A költségszámítás másik lehetséges célja az iparági és a vállalati szerkezeti változások 
figyelemmel kísérése, illetve ezek leképzése, bemutatása. Egy további potenciális cél az árkalkuláció, különösen 
az árak felső és alsó határainak meghatározása. Ebben az esetben a költségszámítás valamennyi költség 
számbavételét igényli, s kevésbé rövidtávra orientált. Negyedik célkitűzésként Schmalenbach kiemelten a vezetési 
eszköz szerepet említi, mely a tervköltségek vagy az elszámolóárak használatát jelenti. Az egyéb célok között 
például a saját termelésű készletek értékének meghatározása, biztosítási káreseteknél a kárpótlás megállapítása 
jelennek meg.  



 10 

Mellerowicz (1974, 64-69.) szerint a költségszámításnak három fő, s számtalan egyéb (vagy külön-) célja van. 
Az előbbiek közé  

 az árképzést (kínálati és beszerzési árak, illetve maximális és minimális árhatárok megállapítása),  

 az üzemmenet kontrollját (a gazdaságossági számítást, mely többek között a tőke-, a költség- és a 
piacszerkezet kutatását, a termelési, pénzügyi, beszerzési és értékesítési funkciók, illetve az egyes osztályok 
és munkahelyek elemzését jelenti, a pazarlás elkerülése érdekében) és a  

 vállalati irányítás általános támogatását sorolja.  

Külön célokként többek között az adó és biztosítási értékek, mérlegértékek, kártérítési és technikai értékek 
megállapítását nevezi meg.  

Kosiol (1964, 63-70.) az előbbi két szerzőhöz hasonlóan kifejti, hogy a költségszámítás nem öncél, hanem 
eszköz bizonyos, részben a számításon kívül álló célok eléréséhez. Az eszköz különös (azaz nem általános) 
céljaiként a rövid távú és az éves eredményszámításhoz való hozzájárulást, a költség-összehasonlítások és 
döntési számítások lehetővé tételét, a vállalati folyamatok számszaki kontrollját, illetve az árképzést jelöli meg. 

Ewert/Wagenhofer (2000, 6.) szerint a belső vállalati számításoknak, így a költségszámításnak is két fő 
funkciója van (vö. Kosiol, 1979b, 5.): 

 Döntéstámogatási funkció („a saját döntések befolyásolása”) 
E funkció a költségszámításnak a döntésekhez alapul szolgáló információs eszköz szerepét domborítja ki. A 
döntéstámogatási funkció nem számol célkonfliktusokkal: ezek vagy nem léteznek, vagy a szervezetet képesnek 
tekinti arra, hogy a célharmóniát az információ előállítója, felhasználója és a felsővezetés között biztosítsa. A 
költségszámítás hagyományos irodalma hangsúlyozottan foglalkozik ezzel a funkcióval.  

 Magatartásbefolyásolási funkció („idegen döntések támogatása”) 
E funkciónál is a döntések támogatása áll a középpontban. Az előzőtől eltérően viszont e funkció keretében a 
költségszámítás más döntéshozók befolyásolására szolgál. E funkció többszereplős helyzetben él; a döntéseket 
hozó vezetők pedig nagyon különböző célokkal bírhatnak. Előfeltételként tehát a (potenciális) célkonfliktusokat, 
illetve a felsővezetés és az alsóbb szintű vezetők között aszimmetrikusan megosztott információkat nevezhetjük 
meg. A költségszámítás ezzel a kontrollhoz és a koordinációhoz járulhat hozzá hatékonyan.  

A döntéstámogatási, illetve magatartásbefolyásolási funkciók szerint különbözik a költségszámítás koncepciója: 
ami az egyik funkciót támogatja, egyáltalán nem biztos, hogy a másikban is kedvező. 

Götzinger/Michael (1985, 23.) szerint a költségszámítás általános feladata, hogy bemutassa az erőforrás-
felhasználást, tervezze a költségeket, írja elő azok értékeit, majd kontrollálja a célelérést. A költségszámítás 
kereteiben megvalósított részfeladatokat ebben a szellemben a kortárs szakirodalom jellemzően három fő 
csoportba: a kontroll-, a tervezési és a publikációs feladatok osztályaiba sorolja (Lackes, 1989, 36.; Freidank, 
1991, 93.; Coenenberg 1999, 37-38.; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 14-19.; hasonlóan Preißler, 1995, 17-20.; 
Schweitzer/Küpper, 1995, 38-49.; Scherrer, 1999, 4.). Mindez bővebben a következőket jelenti: 

A vállalat vezetése a transzformációs folyamat figyelemmel kísérésére, a kedvezőtlen eltérések felismerésére, 
illetve a nem kívánt (nem várt) fejlemények célszerű működés ellen ható következményeinek megszűntetésére 
igényli a tényleges erőforrás-felhasználás leképzését, az erről szóló kontrollinformációkat. A kontrollfeladatok 
keretében tehát a költségszámítás egyrészt tudósít a megvalósult folyamatokról. Ez ugyanakkor lehetővé teszi, 
hogy a döntéshozók a tényleges értékeket összevessék a tervezett (illetve az ebből levezetett elvárt) értékekkel, s 
az esetleges eltérések alapján célszerűen befolyásolják a transzformációt. A kontrollfeladatok az egyes szervezeti 
egységekre vagy funkciókra vonatkoztatva elsősorban a gazdaságossági kontrollt jelentik. A vállalati szintű 
eredmény rövid távú (egyhetes, hónapos, negyedéves) kontrolljához a költségszámítás a periódus 
teljesítményelőállításhoz kapcsolódó, normál körülmények között megvalósuló értékelt erőforrás-felhasználásának 
kiszámításával járul hozzá (lásd a költségfogalommal foglalkozó részt is). 
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A vezetés tervezési tevékenységéhez felhasznált információk tudást szállítanak a lehetséges cselekvési 
alternatívákról és azok következményeiről, melyet a döntéshozók a rögzített célokkal összevetve a 
legmegfelelőbbnek tűnő változat kiválasztására használnak fel. A költségszámítás tehát azáltal támogatja a 
tervezési folyamatot, hogy a döntések alapjául szolgáló információkat bocsát a vezetés rendelkezésére. 
Ugyanakkor hagyományosan a döntések következményeinek csak a következő periódusra eső részét veszi 
figyelembe. 

A transzformációs folyamatban résztvevő alapvető funkciók mentén a költségszámítás tervezési feladatait 
Kloock/Sieben/Schildbach (1999, 16.) az alábbi módon csoportosítja (döntési problémák, melyekhez a 
költségszámítás információkat szolgáltat, a szakirodalom ezek kapcsán gyakran beszél ún. diszpozitív célokról, 
vö. Haberstock, 1987, 21.; Kilger, 1992, 16.): 

 Beszerzés: választás különböző beszerzési források vagy csatornák között, az optimális beszerzési 
mennyiség meghatározása, az erőforrások maximális beszerzési árának (felső árhatár) meghatározása; 

 Termelés: az optimális termelési program meghatározása, az optimális termelési eljárások és nyersanyagok 
kiválasztása, a termelési megbízások optimális nagyságának meghatározása, a kapacitásillesztés problémája 
és a szűkös erőforrások legkedvezőbb felhasználásának kiválasztása; 

 Értékesítés: az értékesítési mód, a kiszolgálandó vevői csoportok, az értékesítési csatornák, a reklámozási 
eljárások kiválasztása, a termékek/szolgáltatások minimális árának (alsó árhatár) meghatározása; 

 Különböző funkciók integrálása: venni vagy gyártani problémák, az alkalmas szállítóeszköz kiválasztása, 
belső elszámolóárak meghatározása. 

A publikációs feladatok keretében a költségszámítás elsősorban az éves beszámoló összeállításához 
szolgáltat információkat: a saját termelésű készletek, a saját előállítású eszközök aktivált mérlegértékének, illetve 
a termelési költségeknek, valamint az értékesítés közvetlen és közvetett költségeinek meghatározásához. Ezen 
kívül az állami megbízások költség-meghatározásánál, hitelkérelemnél, biztosítási kárigény meghatározásánál is 
ellát a költségszámítás kifelé irányuló publikációs feladatokat. 

A költségszámítás értelmezése a controlling szakirodalomban a számviteli meghatározást tekinti alapnak, 
ezzel együtt a publikációkban megjelennek a költségszámítással szemben támasztott elvárások, ún. 
„controllingspecifikus” feladatok is. Hahn (1992, 159.) szerint a költségszámítás információi alapvető fontosságúak 
a controlling általános és speciális feladatainak kivitelezéséhez egyaránt. Szerinte a költségszámítás 
közreműködő szereppel bír a célkijelölés keretében elvégzett elemzések és előrejelzések kidolgozásakor, a 
projekttervezésnél, a funkciók tevékenységének tervezésénél, a kapacitástervezésnél, a stratégiai és operatív 
tervek kidolgozásakor egyaránt. Információkat nyújt többek között az ún. korai észlelőrendszerekhez, a szcenáriók 
készítéséhez, a hálótervezéshez, az értékelemzéshez, a portfólióelemzéshez. Saját feladatai vannak ugyanakkor 
az időszaki eredmény-, illetve pénzügyi tervezésnél. A szerző szerint a controller által választandó 
költségszámítási rendszernek tisztán és érthetően lehetővé kell tenni az értékelt erőforrás-felhasználás tervezését 
és kontrollját, sokszínű hozzárendelését különböző objektumokhoz, a műszaki és az üzleti adatok együttes 
kezelésével, a lehető legmagasabb szintű számítástechnikai támogatottság mellett. 

A költségszámítás céljai kategorizálási változatainak mindegyike (a tematikus felsorolás, a döntési és 
magatartásbefolyásolási funkció, valamint a vezetői kontroll mechanizmus támogatásának hangsúlyozása is) 
segítségül szolgálhat az empirikus kutatásban. 

 

1.4. Költségfogalom a német Kostenrechnung irodalomban 

A költségek fogalma alapvető fontosságú a költségszámítás meghatározása, illetve működtetése 
szempontjából. Mielőtt a német szakirodalom alapján tartalmi kifejtésébe kezdenék, hadd tegyek egy szükséges 
(de rövid) kitérőt. 
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Bármely fogalom és a rögzítésére szolgáló szó (így a költség) megteremtésének célja a megismerés (vagy 
magyarázat) mindenkori tárgya célirányos megragadásának elősegítésében áll (Szypersky, 1964, 358-361.). A 
kutató elvileg teljesen szabadon teremti meg saját fogalmait, s csak ő maga tudja ebben az alkotó folyamatban 
megítélni, vajon használhatók-e azok, s ha igen, milyen mértékben. A valóság feltérképezésében segítő 
fogalomalkotásnak ugyanakkor mégis vannak korlátai. E határok pedig pontosan abból a tényből adónak, hogy a 
megteremtett terminus a megismerési (magyarázó) próbálkozások céljára irányul. Nem létezik fogalom 
önmagában, csak fogalomnak nevezett gondolati formák, amelyek átfogóbb gondolati képződményekbe (pl. 
modellek) tagozódnak be. Követelményként fogalmazható meg következésképpen minden fogalommal szemben, 
hogy a vizsgálódás tekintetében célszerű és használható legyen. „A költségfogalom …nem korlátlan; olyan 
fogalom, melynek bizonyos célkitűzések elérését meg kell könnyítenie, alárendelve magát e céloknak.” - írja 
Schmalenbach (1963, 5.). Ami igaz a modellre, érvényes fogalmi elemeire is: legyenek „találóak”, felépítésükben 
illeszkedjenek a leképzendő valósághoz. Ezen kívül alapvető elvárás a használt fogalom egyértelműsége és 
ellentmondásmentessége. Ezek a kritériumok nem csupán bármely kutatási folyamatra, hanem a gyakorlati 
rendszerekre is érvényesek.  

Kieser (1995, 5.) a fogalmak osztályozásakor első szinten logikai és nem logikai fogalmak közt tesz 
különbséget. A logikai fogalmak (és, vagy stb.) csupán összekapcsoló szintaktikai elemek, önmagukban 
jelentéssel nem bírnak. A nem logikai fogalmak ezzel szemben képesek tartalmat közvetíteni; míg a preskriptív, 
magyarul előíró változataik értékeket és ezzel viszonylagosságot fejeznek ki, a deskriptív, azaz leíró fogalmak 
önmagukban jelentenek kapcsot a tapasztalati világhoz. Ez utóbbiak közül a közvetlen empirikus vonatkozással 
rendelkező fogalmak közvetlenül megfigyelhető objektumokra, illetve azok jellemzőire vonatkoznak. A közvetett 
empirikus vonatkozású fogalmak elvont, közvetlenül tehát nem érzékelhető dolgok leírására szolgálnak. Ahhoz, 
hogy kapcsolatba hozzuk őket a megtapasztalható valósággal, a közvetlenül megragadható jelenségek 
leírásaiként szolgáló indikátorokat (helyettesítő vagy képviselő fogalmakat) kell bevezetnünk.  

A költség ebben a szemléletben leíró, ezen túl közvetett empirikus vonatkozású fogalom. Ebből következően 
tartalma nem egyértelmű, mindenkor a leképzéshez választott indikátoroktól függ. S többek között ez a tény tárja 
fel kutatásom valódi értelmét, magyarázza a mérés és értékelés konkrét vállalati megvalósítási formáinak 
(valamint az okoknak) feltárására irányuló szándékomat. 
 

1.4.1. Az általános költségfogalom meghatározása  

Az általános költségfogalom értelmezésének alapjai tekintetében a német szakirodalom egységességét 
tapasztaljuk. A fogalmat eszerint három lényegi tényező jellemzi: 

 a mennyiségi erőforrás-felhasználás, 

 az a tény, hogy az erőforrás-felhasználás az adott időszaki teljesítmény (azaz értékelt output) előállítása 
érdekében történik, 

 az erőforrás-felhasználás értékelése. 
A költségeket mindezek alapján az irodalom egy mennyiségi és egy ár tényező szorzataként, adott periódus 
teljesítményre vonatkoztatott, értékelt erőforrás-felhasználásaként határozza meg (lásd pl. Kilger, 1992, 8.; 
Schweitzer/Küpper, 1995, 17.; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 31.). Az alábbiakban az általános költségfogalom 
e három jellemzőjét részletesebben is kibontom. 
 

1.4.1.1. Mennyiségi jellegű erőforrás-felhasználás 

Az erőforrásfogalom a szakirodalom szerint a lehető legtágabban értendő, a bevonandó erőforrásfajták körét 
semmi nem korlátozhatja (Mellerowicz, 1973, 3.; Kosiol, 1979a, 23.). Kloock/Sieben/Schildbach (1999, 2.) 
érintettközpontú értelmezésének kapcsán ugyanakkor kifejti, hogy a költségszámítás a hagyományos gazdasági 
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célkitűzésekre, illetve az ezek keretében „értékesnek mutatkozó” tényállásokra (pénz, reáljavak, munkaerő) 
koncentrál.  

A felhasználás kifejezés lehetséges jelentéséről az első részben már esett szó. A hagyományos német 
szakirodalom felhasználás alatt az erőforrások gazdasági értékteremtő képességének (a teljesítményelőállításhoz 
való hozzájárulás képességének) csökkenését vagy elvesztését érti. A felhasználás oka, kiváltó tényezői szerint 
Kosiol (1979a, 26.) alapján szó lehet akaratlagos (szándékolt) és kényszerű felhasználásról, valamint a 
rendelkezésre állás folyamatos időbeli felhasználásáról (vö. Götzinger/Michael, 1985, 27-28.). Az akaratlagos 
felhasználás a vállalat által kibocsátott teljesítmények előállításával és a környezetbe való eljuttatásával 
kapcsolatos döntések meghozatalához kapcsolódik. A felhasználás időtartama szerint azonnali (rövid távú vagy 
közvetlen) és tartós (hosszú távú vagy közvetett) felhasználást különböztethetünk meg. Míg az előző esetben az 
erőforrások egy egyszeri mozzanattal kerülnek felhasználásra a transzformációs folyamatban, az utóbbinál 
mindez fokozatos, több időszakon keresztül lezajló. A kényszerű felhasználás esetében nem szándékolt 
behatásokról van szó, olyanokról, melyeknek nem képezik alapját vezetői döntések (pl. balesetek, katasztrófák, a 
technikai haladás, vevői igényeltolódás stb. nyomán bekövetkező erőforrás-megsemmisülés illetve -felhasználás). 
A „rendelkezésre állás időbeli felhasználása” (a fogalom Schmalenbach munkásságához kötődik) a több 
időszakon át rendelkezésre álló erőforrások használatának lehetőségét, illetve ennek csökkenését foglalja 
magába. 

Az egyes erőforrásfajták felhasználása mérésének lehetőségei különbözőek (vö. Schweitzer/Küpper, 1995). Az 
akaratlagosan felhasznált mennyiségek mérése alapvetően függ az erőforrások jellegétől. A tárgyi eszközök 

esetében például kifejezetten nehéznek mondható. Ezen erőforrások egységes  oszthatatlan  egészet 
képeznek, és több időszakon át vesznek részt a teljesítményelőállítási folyamatban. A tárgyi eszköz mennyiségi 
felhasználása így valószínűleg csak hosszú idő után észlelhető egyáltalán. Amennyiben viszont a tárgyi eszközt 
használati potenciálként értelmezzük, és például az előrevetíthető életkorban vagy használati időben mérjük, a 
mennyiségi felhasználás tekinthető e potenciál csökkenésének (Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 85.). A 
nyersanyagok esetében kevesebb a probléma: ezek általában fizikai mértékegységekben mérhetőek. Ismét 
nehezebb viszont az emberi munkateljesítmény mérése. Míg a fizikai jellegű tevékenységeknél az erőkifejtés (a 
munkavégzés) ideje jó mértékegységnek tűnik, a szellemi munkafolyamatoknál általában csak a végeredmény 
állapítható meg, a mennyiségi jellegű mérés gyakorlatilag áthághatatlan korlátokba ütközik. Hasonló a helyzet 
például az információnál. A szintaktikai dimenzió, azaz a formállogikai struktúra mértékegysége lehet a bit, a 
szemantikai és a pragmatikai dimenzióban (azaz a tartalmat és a felhasználást illetően) azonban hiányoznak a 
segédeszközök. Gyakorlatilag ugyanez a helyzet a jogokkal is. „Számolni csak mennyiségi jellegű kifejezésekkel 
lehet.” – fűzi hozzá mindehhez a már korábban sokszor idézett Kloidt (1964, 299.) „Ha mármost a számolást 
végző nem támaszkodhat mérhető mennyiségi jellemzőkre, adódik a kérdés, miként szabadul meg ebből a 
dilemmából?” Az elmélet (és a gyakorlat) válasza: pénzegységek hozzárendelésével.  

A kényszerű felhasználás esetében a fenti gondolatok ugyanúgy érvényesek, jóllehet a becslés bizonyos 
esetekben (például egy gép vagy anyag állapotát lerontó baleset esetében) szerepet kaphat. Az ún. rendelkezésre 
állás időbeli felhasználásának mérése például az időegységre eső felhasznált tartalék mennyiségével történhet.  

1.4.1.2. A teljesítmény mint az erőforrás-felhasználás célja 

„A költségek a teljesítmények érdekében felhasznált javak költségszámításban alkalmazandó értékei…A 
költségek definíciójából következik, hogy nem minden jószágfelhasználás számít költségnek, hanem csak az, 
amelyik vállalati teljesítmények előállítása érdekében történik.” – írja Schmalenbach (1963, 6.), kifejezvén, hogy a 
költség és a teljesítmény fogalma egymástól elválaszthatatlan. "A költségfogalom számára a teljesítményfogalom 
a vonatkoztatási alapot jelenti. A költség mindig erőforrás-felhasználás, amely bizonyos teljesítményeket … idézett 
elő, és fordítva, a teljesítmények … egy termelési folyamat eredményei, amelyek érdekében bizonyos költségek 
keletkeztek.” – fogalmaz Kosiol (1979b, 12.). A német szakirodalom a „teljesítményre vonatkoztatottságot” a 
vállalat formális céljának („Formalziel”), illetve tárgyi (dologi) céljának („Sachziel”) értelmezésén keresztül 
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magyarázza. Míg az előbbi jelentheti például a profit elérésének célját, az utóbbi a termékek/szolgáltatások 
termelési programját foglalja magába. Csak azok az erőforrás-felhasználások válnak költségekké tehát, amelyek a 
tárgyi cél elérése érdekében zajlanak le (emiatt e tekintetben gyakran „tárgyi célra vonatkoztatottságról” is 
szólnak.). A szerzők többsége ezen kívül leszögezi, hogy a költség általános értelemben olyan erőforrás-
felhasználás, amely normál módon, azaz egy hosszabb időszak átlagában és a szokásos termelési körülmények 
között zajlik (lásd mindenek előtt Mellerowicz, 1973, 5., ezzel ellentétes véleményt fogalmaz meg Kosiol, 1979b, 
22.).  

A teljesítmény általános fogalma az egyedi számítások során szűkül: mindig adott teljesítményekről van szó. Ez a 
teljesítményoldali beszűkülés a számításokban a költségfogalom beszűküléséhez is vezet: a mindenkori költségek 
csak azon erőforrás-felhasználást testesítik meg, amelyek a számítás központi szereplőjévé avatott konkrét 
teljesítménnyel kapcsolatban állnak (Kosiol, 1979b, 14.). Ismét Schmalenbachot idézem: „A követett számítási 
céltól függ, hogy a vállalati teljesítményelőállítás érdekében tett jószágfelhasználást költségként állítjuk-e be, s ha 
igen, milyen mértékben. A költségként jelölt mértékszám tehát nem abszolút nagyság, amely valamennyi 
költségszámítási célkitűzésre érvényes, hanem magába foglalja a követett számítási célt; a költségfogalom 
célfüggő. Lehetséges, hogy ugyanaz a jószágfelhasználás az egyik költség-számításban költségként jelenik meg, 
míg egy másik költség-számításban nem fejez ki költséget” (Schmalenbach, 1963, 6.).4 5 

1.4.1.3. Az erőforrás-felhasználás értékelése 

A német költségszámítási szakirodalomban az erőforrás-felhasználás értékelését illetően két fő megközelítés 
érvényesül: a pagatórikus és az értékalapú szemlélet. Az egyéb, kisebb súlyú koncepciókkal e helyen nem 
foglalkozom. 

„Egy jószág értéke vagy haszna nem a jószág benne rejlő tulajdonsága, azaz az érték nem objektív, hanem egy 
szubjektum-objektum kapcsolatból vezethető le. Egy jószágnak csak akkor van értéke, ha egy szubjektum 
hasznossági képzeteit belevetíti…Egy ilyesformán tisztán szubjektív jellemzőkön alapuló érték viszont egy 
tudományos (és gyakorlati, megj. LL.) elemzés számára nem hozzáférhető, hiszen e vélt érték az objektív 
igazolhatóságot nélkülözi.” - kezdi elemzését Adam (1970, 26.), aki a kivezető utat az „érték objektivizálásának” 
módozataival keresi, s jut el így az értékalapú és a pagatórikus költségekig.  
 
1.4.1.3.1. Az értékalapú költségfogalom 

Az értékelési problémából a kiutat az értékalapú költségfogalom esetében a vállalatok egyedi adottságainak 
figyelembe vétele jelenti. Az érték itt azon a hasznosságon alapul, amelyet egy erőforrás egy adott vállalatnál 
konkrét feltételek között el tud érni.  

Az értékalapú fogalom kialakulása nagyban kötődik a szubjektív értéktan és a határhaszon-iskola képviselőinek 
munkáihoz. A szubjektív értéktan szemléletében a költségek az egy periódusban a termelésben felhasznált 
erőforrások individuális hasznosság-mennyiségei. Míg egyes szerzők szerint egy jószág értékét az utolsó 
rendelkezésre álló erőforrásegység hasznossága határozza meg, addig másoknál az első, már nem realizált 
felhasználás adja meg azt. A költségérték mindenesetre nem pénzösszeg, hanem szubjektív hasznossági 
kategória. 

Az értékalapú költségfogalom képviselői e közgazdaságtani irányok szerzőin továbblépnek, amennyiben külön 
kezelik a költségértékelési folyamat két elemét:  

 az elsődlegesen megvalósuló egyedi gazdasági célkitűzés, a hasznossági függvény képzését, illetve  

 az immár adottságként kezelt cél mentén az erőforrások értékének megállapítását. 

                                                           
4 Az idézet utolsó mondatában az eredeti Kostenrechnung kifejezés tartalmilag egyedi számítást jelöl, s nem a rendszer értelmében 
jelenik meg, ezért választottam a „költség-számítás” írásmódot. 
5 A jószág kifejezést itt is az erőforrásokkal szinonim fogalomként kezelem. 
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A második lépést már egy kiválasztott, nem vitatandó szubjektív célkitűzés mentén hajtják végre, s az értékelés 
ezzel válik objektívvé: az adott cél ismeretében az értékképzés bárki számára érthető. „Minden célfüggvény 
formálisan egy individuális hasznossági függvényt ábrázol. Minden célkitűzés egy kritérium, amely szerint a 
cselekvési alternatívák egy döntési számításban megítélendők. A cél és a rendelkezésre álló adatok ezzel 
meghatározzák egy jószág értékét.” (Adam, 1970, 33.) 

Az értékalapú költségfogalom tehát teljesen nyitott, de nem meghatározatlan: a cél (illetve számítás céljának) 
rögzítése kijelöli a költségértéket. 

”Ha egy vállalat raktárra ... vett alapanyagai a piacon már nem szerezhetők be, úgy a vállalatnak ezen anyagokat 
azok felé a felhasználási célok felé kell irányítania, amelyek esetében leginkább megéri a feldolgozás, minden 
alacsonyabb rendű célt mellőzni kell. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, értékelésre van szükség. A fenti, immár 
nem beszerezhető anyagoknál nem lehetséges a vásárlás árán történő értékelés, a kalkulációs értéket (azaz a 
költségértéket, megj. LL) olyan szinten kell megállapítani, amely az alacsonyabb értékű felhasználási célokat 
automatikusan elveti. Az elvetendő, ténylegesen nem követett cél elmaradt hasznot tartalmaz. Ez utóbbit minden 
tényleges felhasználásnak minimumként ki kell termelnie, ez az a feltétel, amely révén a nem alkalmazottal 
szemben alkalmazottá válik.” (Schmalenbach, 1963, 277.). Az értékesítési piacra irányuló értékalapú költségérték 
határ-pénzkiadások (azaz a termelési folyamatban utolsóként felhasznált erőforrásegység pénzkiadásai) és 
határnyereségek (elmaradt haszon, haszonáldozatköltség) összegeként definiálható. Az olyan erőforrások esetén, 
amelyek korlátlanul állnak rendelkezésre, illetve a segítségükkel előállítható késztermékek maximálisan 
értékesíthető mennyiségei előbb szabnak határt felhasználásuknak, mint az esetlegesen fennálló szűkös 
kapacitásaik, a második tag nulla. Ezzel szemben a szűkös erőforrások felhasználásakor hozandó döntéseknél a 
pénzben kifejezett határhasznokon történő értékelés jelentőséggel telítődik. Bármelyik eset is fordulna elő, 
határelemzésre mindenképp szükség van. A költségértékeket csak akkor számszerűsíthetjük véglegesen, ha 
ismert,  optimális (a céloknak leginkább megfelelő) felhasználás esetén miként kell termelésbe vonnunk az 
erőforrásokat. Ebből vezetik le az értékalapú költségek dilemmáját is: a haszonáldozatköltséget, amelyet a legjobb 
működés megvalósítása érdekében keresünk, csak azután tudjuk meghatározni, hogy az adott döntési probléma 

optimális megoldását ismerjük  csak ebből vezethető ugyanis le, mely tényező milyen mértékű felhasználása 
lesz optimális és ebből mekkora határnyereségek adódnak. Ekkor viszont már döntéseinkhez nincsen szükségünk 
a határhasznokra (vö. Schmalenbach, 1925, 12.; Mellerowicz, 1973, 4.; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 30.). 

 
1.4.1.3.2. A pagatórikus költségfogalom6 

Az érték objektívvé tételére kézenfekvő megoldásként mutatkozik, hogy azt a forgalmi érték alapján rögzítsük. 
Ekkor az értéket egyedi megítélések egyfajta összességeként fogjuk fel: a kereslet és a kínálat egymásra hatása 
következtében előálló piaci ár lesz a mértékadó.  

A felhasznált erőforrást e koncepció a múltban a beszerzési piacon ténylegesen fizetett árral értékeli (s e mögött a 
nominális tőkemegtartást teszi meg a gazdálkodás minimális céljának). A pagatórikus költségfogalom hívei 
számára így az egyén, illetve a vállalat szintjén nem létezik értékelési probléma. Az értéket mindenkire érvényes 
módon a piac rögzíti, az nem vállalatspecifikus. Költségként csupán azt az erőforrás-felhasználást veszi 

figyelembe, ami – nem eredménysemleges, ”nem kompenzált”  kifizetések következtében áll elő. A 
pénzmozgással nem járó felhasználás (például ajándékba, azaz ellenérték nélkül kapott javak termelésbe vonása 
avagy a tulajdonos-menedzser munkájáért elszámolt kalkulatórikus fizetése) eszerint nem költség. A már lezajlott 
célirányos mennyiségi erőforrás-felhasználás azon az áron értékelendő, amelyet a termelésbe vont jószág 
beszerzésének időpontjában azért a piacon fizetni kellett. Ha ezzel szemben a jövőben tervezett felhasználásról 

van szó, akkor az az ár érvényes, amely a kérdéses termelési tényező felhasználásakor a piacon  a prognózisok 

                                                           
6 A késői, illetve vulgárlatin pagare, azaz fizetni igéből; lásd Kosiol (1979a, 17.), Szypersky (1964). 
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alapján  érvényes lesz. Érték alatt tehát a „pagatórikusok” a piacon kiadott pénzösszeget, s nem egyéni 
hasznosságot értenek. 

„A vizsgálat gyorsan arra az eredményre vezet, hogy csupán a ‟pagatórikus‟ költségfogalom alkalmas eszköz az 
elemzésre, az ‟értékelapú‟ költségfogalom ezzel szemben ellentmondásokkal teli és ezért gondolati elemként 
használhatatlan. Éspedig azért tartalmaz az ‟értékelapú‟ költségfogalom ellentmondásokat, mert az általa képviselt 
értékfogalom nem materiálisan meghatározott. Ha a végtermék egységére eső pénzösszeget általános formában 
akarjuk definiálni, akkor ez csak úgy lehetséges, ha az ember ezen összegnek egyértelmű materiális jelentést ad. 
Mivel azonban az ‟értékelapú‟ költségfogalom ennek a követelménynek nem felel meg, ellentmondásban áll a 
fogalom-meghatározó próbálkozásokkal. Ha ellenben olyan költségfogalmat kívánunk képezni, amely révén e 
pénzösszeg materiális módon határozódik meg, akkor nyomban arra a megállapításra jutunk, hogy egy 
pénzösszeg csak pénzeszközök állományaként vagy mozgásaként… határozható meg. Harmadik jelentés 
elképzelhetetlen. Ezen megfontolásokból szükségszerűen arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy kizárólag a 
„pagatórikus‟ költségfogalom … foganatosítható és ezzel elemzésre alkalmas. ” – írja Koch (1959, 363-364.). Úgy 
véli, a költségek kiszámításának folyamata nem más, mint a költségfogalom verifikálása; feladata, hogy az 
általános költségdefiníció bázisán képzett speciális költségfogalmakat (pl. egy adott termék egységköltsége) 
konkrét feltételekre átvigye. A költségfogalom képzése és a költségek kiszámítása tehát két különböző folyamat. 
Az előbbit nem szabad az utóbbi céljaira irányítottan véghezvinni, hanem éppen fordítva, az adottságként 
kiindulópontként szolgál (Koch, 1959, 368.). 

A költségszámításban eszerint tehát csak egyetlen árfajtával lehet a felhasznált erőforrásmennyiségeket beárazni. 
A gyakorlat ugyanakkor a számítás célkitűzéseinek megfelelően különböző módon értékel: a tényleges beszerzési 
árak mellett újrabeszerzési árakat, elszámolóárakat stb. használ. E tény a pagatórikus költségfogalommal úgy 
értelmezhető, hogy a számolást végző mindig a beszerzési árakkal számol, emellett azonban különböző 
hipotéziseket vezet be (Koch, 1959, 369.). A „konkrét feltételek” nem tapasztalati jelenségek, hanem sokkal 
inkább a költségszámítást végző teremtményei, egy verifikációs modell elemei. Következésképpen hipotézisek 
segítségével is képezhetők, sőt, egyes esetekben szükségszerű is, hogy bizonyos feltételeket ne a valóságból 
vegyünk (például a kontrollt szolgáló tervköltségek képzése). A pagatórikus költségfogalom segítségével ezek 
szerint a gyakorlat minden megnyilvánulását megmagyarázhatjuk. Ahhoz például, hogy az ajándékba kapott 
erőforrás felhasználását költségként elszámolhassuk, abból a hipotézisből lehet kiindulni, hogy a vállalkozó az 
adományozó részéről pénzt kapott és ezen összeg ellenében vásárolta az adott gépet. Avagy még egy példa 
(Koch, 1959, 371.): 

„Ugyanilyen módon létezik egyszerű magyarázat arra a gyakorlatra, amelyik a termelési folyamatban felhasznált 
termelési tényezők mennyiségeit aszerint, hogy az árak az idő előrehaladtával állandók vagy változnak, eltérő 

'árakkal'  egyszer az eredeti beszerzési árral, egyszer az értékesítés napjának beszerzési árával, egyszer az 

újrabeszerzési árral  szorozza meg. Itt nem különböző típusú árak felhasználásáról van szó, hanem minden 
esetben a beszerzési árat alkalmazó pagatórikus költségfogalom verifikálása történik. A különbözőséget úgy kell 
tekintenünk, hogy állandó áraknál a verifikációs modell az empirikus feltételekkel a legmesszemenőbben 
megegyezik, míg áringadozás esetén a modellt az a hipotézis támasztja alá, miszerint a vállalkozó a termelési 
tényezőt csak az adott termék forgalmazásának napján szerezte be, és az előállítási folyamat időtartama 
végtelenül kicsi.” 

Riebel (1985) az értékalapú költségfogalommal szemben fogalmazott meg éles kritikát, s ennélfogva általában a 
pagatórikus elvek hívének, illetve továbbfejlesztőjének tartják. Riebel szerint az értékalapú definícióra 
mindenekelőtt az értékelés rendkívüli bizonytalansága jellemző, s fontos problémája, hogy hasznossági kategóriák 
felhasználását is lehetővé teszi. Ellenvetéseit két fő gondolat köré szervezi (Riebel, 1985, 411.):  

 Az opportunity cost kérdése 
Riebel nem vitatja, hogy az elmulasztott összeget is figyelembe kell venni a számításban. Az ellen viszont 
tiltakozik, hogy ezt haszonáldozat-költség néven bevonják a költségfogalom keretei közé, s azon költségekkel 
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együtt, amelyeket a releváns kiadásokból vezettek le, az árakkal összeszorozzák. Több elméleti és gyakorlati okot 
is felsorol a fenti eljárással szemben, például: 

(1) A költségek csak ”valaminek a költségeiként” létezhetnek  csupán egy intézkedéssel, eljárással, döntési 
alternatívával stb. kapcsolatban merülhetnek fel. A haszonáldozat-költségek azonban éppen, hogy nem az adott 
esetben szemlélt alternatíva, hanem egy másik, nem realizált döntési változat szempontjából specifikusak. 

(2) Az alternatív eljárások eredményhatásainak becslése jóval magasabb bizonytalansággal terhelt, mint a 
releváns kiadásokból levezetett költségeké. Az előbbiek ráadásul a realizálás után sem vizsgálhatók felül 
interszubjektív módon. 

(3) Minthogy a haszonáldozat-költségek több kiértékelendő lehetőség összehasonlítása után adhatók csak 
meg, s az optimális termelési programtól függenek, a jövőbeli döntések számára csak akkor szolgálhatnak alapul, 

ha megállapított értékeik az új helyzetben is érvényesek  ezt pedig komoly munkával minden esetben ellenőrizni 
kell. 

(4) A gyakorlatban a haszonáldozat-költségek nagysága az összehasonlításba bevont alternatíváktól, tehát a 
kalkulátor képzelőerejétől függ. 

(5) Amennyiben egyidejűleg több különböző döntést kell meghozni, egyszerre egymástól eltérő szűkösségi 

helyzetek lehetnek relevánsak  ha pedig a bekövetkezett szituáció eltér attól, ami végül a haszonáldozat-
költségek meghatározásához alapul szolgált, hibás döntéseket fognak hozni. 
A fenti és hasonló indokok miatt Riebel azt javasolja, hogy el kell választani az elmaradt hasznot/hozamot azoktól 
a költségektől, amelyeket a releváns kiadásokból vezettünk le. 

 A költség mint egyértelműen mennyiségi erőforrás-felhasználás 
Riebel második kritikai megjegyzése arra a tényre vonatkozik, hogy (ha csak például az adókra gondolunk) 

léteznek olyan költségfajták, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak mennyiségi felhasználáshoz, s egyáltalán 
nem meggyőzőek azok a próbálkozások, amelyek ilyen esetben mindenféle alkalmasnak vélt kategóriákkal 
kísérlik meg a mennyiségi leképzést. Ezen túl hibás szerinte az a feltételezés is, hogy az értéktényező a 
mennyiségi tényező minden elképzelhető szintjére konstans marad. Ez sok költségfajta esetében gyakran a 
paraméterek csupán korlátozott résztartományában, máskor pedig egyáltalán nem érvényesül (például a bérek 
esetében). 

Riebel szerint a konkrét vállalati döntéssel összefüggő hatások pontosabb vizsgálatából kiderül, hogy e 
hatásoknak megfelelő, objektíven felülvizsgálható költségérték csak a döntés által az adott eljárásra gyakorolt 
pótlólagos kiadásokból (kifizetésekből) vezethető le. A költségek nála tehát a vizsgált objektumról hozott döntés 

által kiváltott pótlólagos  nem kompenzált  pénzkiadásokkal (kifizetésekkel) egyenlők. A pagatórikus 
költségfogalomtól e meghatározás két szempontból is eltér: 

(1) Mindenkor csak a döntéssel kiváltott, így hát befolyásolható pótlólagos kiadásokra (kifizetésekre) 
korlátozódik. 

(2) A Koch által kiegészítésképpen javasolt és bevezetett hipotéziseket, melyek lényegében végül az 
értékalapú fogalommal való egyesüléshez vezettek, elveti. 

Végül hasznosnak tartom e ponton utalni Ewert/Wagenhofer (2000, 30-76.) értelmezésére, akik a költségek 
tartalmi meghatározásánál a döntéselméleti alapmodellből indulnak ki, s a vizsgálati objektumot újabb és újabb 
feltételekkel, egyszerűsítésekkel szűkítve jutnak el az előzőekben megismert általános költségfogalmakhoz.  

 Kiindulópontjuk, hogy döntési problémák megoldásához alapvetően hosszú távú, idő- és helyzetfüggő 

cselekvési stratégiák felállítása szükségeltetik, ám az is lényeges, hogy e stratégiák az egyéni  tulajdonosi  
portfolió-problémákat is magukba foglalják. Ilyen keretek között a döntéssel kapcsolatos számítás az 
alapmodellre épülő nyereségfüggvény, illetve eredménymátrix alapján végezhető el. A költségek az adott 
cselekvési stratégia (akció) célkitűzéseiből és döntési teréből adódó negatív konzekvenciákkal 
(eredményszerkezettel) egyenlők. 

 Minthogy az alapmodellre való szigorú orientáció nem valósulhat meg tökéletesen, mellesleg nem minden 
problémánál gazdaságos, egyszerűsítésként, szólnak a szerzők, az egyéni portfolió-elgondolásokat elhagyjuk, 
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csak monetáris kategóriákban gondolkodunk, illetve az akcióval kapcsolatban lezajló fizetési folyamatokat egy 
reprezentáns mérőszámba tömörítjük. E mérőszám hasznossági indexként funkcionál, azaz magasabb értéke 
a befektetők eredményesebb célelérését jelzi. A költségek ebből a nézőpontból az adott akció több időszakot 
átfogó monetáris nyereségkonzekvenciáit visszatükröző mérőszámunk csökkenésével egyenlők.  

 További leegyszerűsítés a rövid- és hosszú távú döntések elkülönítése, majd az a megkötés, hogy csak egy 
bizonyos periódus döntései, illetve az evvel összefüggő erőforrás-felhasználás és termék-előállítás által 
kiváltott fizetésekre koncentrálunk. Ily módon jutnak el a szerzők a tradicionálisnak nevezett költség-
tartalomhoz, és az általános költségfogalmak megismert változataihoz.  

 

1.4.2. A költség mint áramlási (flow) jellemző 

A költségszámítás mibenlétének elemzésekor rögzítettem, hogy a számvitel ezen alrendszere az áramlási 
jellemzők által is elhatárolható a többi részterülettől. E pontban a költségfogalom áramlási jellemzőként való 
értelmezésével, illetve más jellemzőktől történő megkülönböztetésével jutok közelebb a kategória tartalmához. 

A német költségszámítási szakirodalomban alapvetően négy áramlási jellemző pár jelenik meg, ettől fogalmi 
eltérések csak ritkán tapasztalhatóak (az áramlási jellemzők elhatárolása elsőként Schmalenbach nevéhez 
kötődik, lásd Kilger, 1992, 20.). A kutatás alapcélkitűzéséhez igazodva ugyanakkor csak a párok kiáramlási, illetve 
felhasználási tartalmú változatait vizsgálom, a beáramlási, illetve értékteremtést megtestesítő oldalt nem.  

A szakirodalom kifizetésnek (Auszahlung) a likvid eszközök (azaz a készpénz, a csekk és a látra szóló betét) 
állományában bekövetkező csökkenést nevezi adott periódusban. Kiadás (Ausgabe) az összes beáramlott 
termelési tényező teljes beszerzési értéke adott időszakot tekintve, s a „likvid eszközök + a beáramláshoz 
kapcsolódó követelések - a beáramláshoz kapcsolódó kötelezettségek (azaz a likvid eszközök és a hitelügyletek)” 
tényező változását jelenti (vö. Kilger, 1992, 7., aki kiadás helyett beszerzési értékről beszél, illetve 
Schweitzer/Küpper, 1995, 26., aki nem tesz különbséget kifizetés és kiadás között.). A német irodalom 
ráfordításnak (Aufwand) nevezi a jogszabályi rendelkezéseknek, az adott vállalat esetében az éves beszámoló 
elkészítését megalapozó könyvvitel szabályainak, alapelveinek, értékelési eljárásainak megfelelően adott 
periódusban rögzített, legtöbbször beszerzési árakon értékelt erőforrás-felhasználást. A költség (Kosten) a fentiek 
értelmében a teljesítményre vonatkoztatott (a tárgyi célkitűzéseknek megfelelő), értékelt erőforrás-felhasználás.7  
  

                                                           
7 Az Auszahlung, Aufwand, Ausgabe, Kosten német nyelvű kategóriák lefordítása látszólag nem jelent gondot. A konkrét helyzetben 

azonban mégis érdekes helyzetbe kerülök, mert a tükörfordítás eredményeképpen előálló magyar szakszavaknak nálunk a könyvviteli 
szakirodalomban és legtöbbször a gyakorlatban is a vizsgált kultúráétól némiképp eltérő tartalma van. Már a kiadás szó eltérő jelentéssel 
bír: nálunk a gyakorlat legtöbbször naturáliák (pl. raktárból történő) kiadása értelemben használja, vagy a kifizetéssel szinonim módon. 
Ám a ráfordítás kifejezés is kihívást jelent: a tartalom jelentősen kapcsolódik ugyan, de fontos hangsúlyeltolódás érezhető. Ez a magyar 
pénzügyi számviteli irodalomban lényegileg az értékesítéshez kapcsolódó fogalom, s az értékesített termék, illetve szolgáltatás 
bekerülési értékét jelenti. A német megközelítésben az Aufwand szó definíciószerűen ugyanúgy értékelt erőforrás-felhasználást jelent, 
mint a Kosten, meghatározásában ugyanakkor a (jogszabályi) előírások szerinti rögzítés a mértékadó (magyar nyelven lásd ehhez 
mindenek előtt Baricz/Róth, 1996; Bába, 1992). 
A fentieken kívül megjegyzem még, hogy az Aufwand szó nem csupán ráfordításként fordítható magyarra. Rajty (1943) például e 
tekintetben a „felhasználás” kifejezést használja, s szerinte a „ráfordítás” változat éppen hogy hibás. Felfogásomban egyrészt a 
„felhasználás” már foglalt, másrészt meggyőződésem, hogy a „ráfordítás-fordítás” a magyar pénzügyi számviteli terminológiával is 
egyeztethető, ezért megfelelőbb.  
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Az áramlási jellemzők közül csak a ráfordítás és a költség jelöl erőforrás-felhasználást, így elemzésemet ezekre 
összpontosítom. Tartalmi kapcsolódásukat a német szakirodalomban az alábbi ábrával szokás illusztrálni: 

Ráfordítások 

Önálló kategóriaként Értékbeni eltéréssel Célráfordítások (Kalkulatórikus költségek) 

(Semleges ráfordítások) Alapköltségek Más költségek Pót (vagy kvázi) költségek 

               Költségek 

3. táblázat: Ráfordítások és költségek közötti különbség a német költségszámítási szakirodalomban 

 
A koncepció értelmében az értékelt erőforrás-felhasználások jelentős része ráfordítás és költség is egyben. A 
felhasználások azon része ráfordítás, viszont nem költség (semleges ráfordítás), amely 

 nem teljesítményre vonatkoztatott (illetve nem a tárgyi célra irányuló) (pl. tőzsdei spekulációs ügyletek 
erőforrás-felhasználása egy iparvállalatnál), 

 nem a periódushoz kötődik,  

 nem a normál, kiszámítható vállalati működés keretében zajlik le (az általános költségfogalom szokásos 
értelmezése szerint, pl. egy rendkívüli tűzeseménnyel kapcsolatos ráfordítások), 

 értékben valamilyen szempontból nem egyezik a költségekkel (a jogi szabályozásnak megfelelő 
értékcsökkenési leírás). 

A kalkulatórikus költségek8  ezzel szemben olyan értékelt erőforrás-felhasználások, amelyek 

 ún. pót (vagy kvázi) költségek (Zusatzkosten), azaz teljesítményre vonatkoztatottak, a periódushoz kötődnek, 
a normál működéshez kapcsolódnak, s mégsem szerepelnek az éves beszámoló alapjául szolgáló könyvviteli 
elszámolásokban (pl. kamatok a működő vagyonra vagy kalkulált vállalkozói bér), 

 ún. más költségek (Anderskosten), azaz értékben valamilyen okból nem egyeznek a ráfordításokkal (a 
számviteli, illetve az adótörvény előírásaitól eltérő értékcsökkenési leírás). (A kalkulatórikus költségek kiterjedt 
bemutatásához és elemzéséhez Schweitzer/Ziolkowski, 1999.) 

 
 

  

                                                           
8 Kosiol utal rá, hogy a „kalkulatórikus költség” szószaporítás, hiszen a költségek lényegükből eredően mindig kalkulatórikusak 
(Schweitzer/Küpper, 1995, 27., 19. lábjegyzet). Igaza van; a jelző azért szerepel mégis, mert kiemeli, hogy ezeket az értékeket 
ráfordításként nem leljük fel.  
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2. Cost accounting – az angol szakirodalom vizsgálata  

Az erőforrás-felhasználás költségek által történő leképzése és elemzése az angolszász szakirodalomban 
legalacsonyabb szinten a cost accounting (illetve, ha vele szinonim módon értelmezik, a management 
accounting9) rendszer kereteiben jelenik meg. A cost accounting szóösszetételt a magyar irodalom 
költségszámvitelnek, költségszámításnak vagy költséggazdálkodásnak is fordítja. A hatodik fejezetben képviselt 
elvvel megegyezően, kizárólag e fejezetben a kifejezés értelme után kutatva én a szó szerinti költségszámvitel 
alakban használom10. A fejezetet követően a cost accounting változattal jelzem az angol hagyományra utalást. 

A költségszámviteli rendszer fölött a rendszer-hierarchiában a számvitelt, valamint a „management control”-t, 
illetve „controllership”-et találjuk. Az első alfejezet tárgyai ezek lesznek.  
 

2.1. Számvitel és controllership mint a cost accounting fölérendelt rendszerei 

Riahi-Belkaoui (1987, 1.) rámutat, hogy az irodalomban nincs egyetértés a számvitel szerepét és kívánatos 
megalapozását illetően. „Mindenkinek megvan a saját szemlélete”, jelenti ki, idézi ugyanakkor Littletont, aki szerint 
„kell léteznie valami alapvető meghatározásnak, amely a számvitelt megkülönbözteti a kvantitatív elemzés minden 
más módszerétől, lennie kell valami központi gondolatnak (úgymond 'gravitációs központnak'), amely másoknál 
jobban kifejezi a számvitelre jellemző célkitűzéseket, jelenségeket, eredményeket, teljesítményeket és 
szándékokat". 

A szerző utal rá, hogy a számvitel mibenlétét (fogalmát, szerepét és feladatait) taglaló meghatározások 
központi gondolataként általában a döntéshozatal információkkal való támogatása jelenik meg az erőforrások 
racionális elosztására, az intézményi elszámolási és beszámolási kötelezettségre, illetve a 
magatartásbefolyásolásra vonatkozóan (Riahi-Belkaoui, 1987, 2.). Ezt követően szól a számvitelről mint nyelvről, 
mint mítoszról (avagy szimbolikus rituálék gyűjteményéről), mint a cselekedeteket legitimizáló intézményről, mint 
mintáról, mint hasonlatról, illetve pénzügyi térképről, mint kísérletezésről, mint a múltról szóló beszámolóról, mint a 
jelen gazdasági valóságát visszatükröző eszközről, mint információs rendszerről, mint áruról, mint ideológiáról, s 
mint a valóságot meghamisító fegyverről (vö. Davis/Menon/Morgan, 1982; Hayes, 1983). Más a kifejtés 
szemlélete azon szerzőknél, akik a számvitel gyakorlatának megítéléséhez, a magyarázathoz és az 
értelmezéshez egy általános vonatkoztatási keret megteremtésével a számvitel elméletén („accounting theory”) 
belül foglalkoznak, illetve azon alkotóknál, akiket elsősorban a gyakorlati életben való felhasználás bemutatása 
mozgat. Én e helyen alapvetően az utóbbiakat vonom be a vizsgálatba, a számvitel meghatározásai közül 
elsősorban azon forrásokból idézve, melyek azt az erőforrás-felhasználással kapcsolatos információ- és 
kommunikációs rendszerként határozzák meg. 

„A szervezet emberek csoportja, akik együtt tevékenykednek egy vagy több célkitűzés elérése érdekében. 

Működése közben a szervezet erőforrásokat használ fel  anyagokat, emberi munkaidőt és szolgáltatások 
sokaságát. A hatékony munkavégzéshez a szervezet tagjai információkat igényelnek ezen erőforrásokról, illetve a 
segítségükkel elért eredményekről. A szervezeten kívüli gazdasági szereplők hasonló információkra tartanak 
igényt a szervezettel kapcsolatos döntéseikhez. Azt a rendszert, mely szolgáltatja ezeket az információkat, 

számvitelnek hívják” fogalmazza meg a számvitel lényegét általánosan Anthony/Reece (1975, 3.). „A számvitel 

nyelv, mely közgazdasági információt juttat el a szervezet iránt érdeklődő személyekhez” kezdi a számvitelről 
szóló magyarázatát az előzőekkel összhangban Drury (1992, 3.). Az Amerikai Számviteli Társaság (American 
Accounting Association) 1966-ban publikált meghatározása a fentiekkel lényegileg egyezik: eszerint a számvitel a 
közgazdasági információk azonosításának, mérésének és kommunikációjának olyan folyamata, mely révén a 
rendszer felhasználói számára lehetővé válik az informált véleményalkotás és döntés (AAA, 1966, 210.). 
Decoster/Schafer (1982, 4-5.) a közgazdaság információk leképzésének és célirányos kommunikálásának 

                                                           
9 Minderről lásd később. 
10 A magyar szakirodalomban a fogalmat szintén így fordítja pl. Bordáné (1991, 177.). 
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folyamatát a vállalati értékteremtés kereteibe helyezik, amikor számvitel-értelmezésük kapcsán az 
erőforrásallokációból indulnak ki. Magyarázatuk szerint a befektetők és a vállalatvezetők döntéseikkel 
erőforrásokat juttatnak a gazdaság profitorientált részébe. Az erőforrások rendelkezésre állításának ezen belül két 
szintjét azonosítják. Az első és leginkább látható a tőkepiacokon születő szervezetek közötti döntések szintje. A 
második, s legkevésbé nyomon követhető a szervezeten belüli erőforrásallokációval kapcsolatos döntések köre, 
melyek keretében határozni kell a vállalatba fektetett tőke felhasználásáról. A számvitel szerepe ennek 
megfelelően értelmes és hasznos információk nyújtása az erőforrásallokációval kapcsolatos döntések mindkét 
fajtájához. „A legtágabb értelemben a számvitel az intelligens döntések meghozatalához szükséges adatok 

kommunikálásának eszköze” fogalmaznak. 

Az információs és kommunikációs rendszerkénti felfogáshoz kapcsolódóan az angolszász szakirodalomban 
nagy hangsúlyt kap a számviteli mérés, a számvitel mint mérőeszköz, illetve mérési rendszer témája. „Mér valamit 

a számvitel? Kell valamit mérnie a számvitelnek? Tud valamit is mérni a számvitel?”  kezdi sokat idézett 
tanulmányát Chambers (1963, 33.). Az a vélemény, miszerint a számvitel ténylegesen mér, szerinte a kortárs 
irodalom nyelvhasználatából egyértelműen következik. Rámutat ugyanakkor, hogy nem volt ez mindig így: a 
századelő művei szerint a számviteli eszközök „megmutatnak”, „rögzítenek”, „jeleznek” – s nem „mérnek” valamit. 
A szerző az információs folyamatok, a mérés és a számvitel elemzése után végül leszögezi: „Egy számviteli 
rendszer jellemzői, úgy tűnik, általános értelemben egy mérési rendszer tulajdonságainak felelnek meg... Egy 
mérési rendszer átgondolt tervezés eredménye a mérendő jellemzőit, a használandó mérési egység pontos 
meghatározását, illetve az egységek számadatainak a mérhető jellemzőket birtokló dolgokhoz való 
hozzárendelésének szabályait illetően. A számvitel szakirodalma a legjobb esetben is homályos és többnyire 
ellentmondásos e pontokban. A pénzösszegek eszközökhöz és kötelezettségekhez rendelésének hagyományos 
szabályai tág mozgásteret engedélyeznek, s ezzel a mérés és a kommunikáció alapelveinek durva megsértését 
teszik lehetővé. A hagyományos számvitel így semmilyen értelemben sem mérési rendszer” (Chambers, 1963, 
33.). Homburger (1961, 98.) ugyanakkor arról ír, hogy a számvitel keretében használt mérési technikák nem 
kevésbé tudományosak, mint más területekéi. Jóllehet az itt mért értékek inkább társadalomtudományi, mintsem 
fizikai természetűek, s emiatt a szubjektív elemek majd minden számviteli mérést jellemeznek, ezek 
érvényesülésének mértéke rögzíthető és kontrollálható (vö. Bierman, 1963; Chambers, 1964). Larson (1969, 38.) 
úgy látja, hogy a mérés egyik legjelentősebb akadálya a számvitelben a világos fogalommeghatározás hiánya. „A 
mérés feltételez valamit, amit mérni szeretnénk, és amíg nem tudjuk, mi ez a valami, semmilyen mérésnek nem 

lehet értelme” idézi erre vonatkozóan Churchman/Ratoosh (1969, 3.) kijelentését (a számviteli mérés alapjairól 
lásd még Ijiri, 1967, ehhez kapcsolódóan Bedford, 1968; Chambers, 1972 és Ijiri, 1972 műveit; a megbízhatóság 
és az objektivitás értelmezéséről a számviteli mérésben lásd Ijiri/Jaedicke, 1966; a számviteli mérés és 
információnyújtás rendszerelméleti megközelítéséhez vö. Swanson/Miller, 1989). 

Horngren/Foster/Datar (1994, 4.) szerint a számvitelnek négy kiemelt célt kell szolgálnia:  

 Belső, rutin-jellegű jelentéseket kell szállítania a vezetőknek a működés költségeinek tervezése, kontrollja, 
illetve a munkavállalók és a tevékenységek teljesítményének értékelése tárgyában. 

 Belső, rutin-jellegű jelentéseket kell készítenie a vezetés számára a termék- és fogyasztói csoportok, 
értékesítési csatornák stb. profitabilitásáról (az erőforrásallokációval és az árképzéssel kapcsolatos 
döntések támogatására). 

 Belső, nem rutin-jellegű riportokat kell a vezetők rendelkezésére bocsátania a stratégiai és a taktikai 
(középtávú) döntések támogatásához (hosszú távú tervek, új termék fejlesztése, új gépbe történő 
beruházás stb.). 

 Külső irányultságú beszámolókat kell összeállítania a tulajdonosok, az állam, a hivatalok és egyéb 
szervezetek felé. 

A szerzők szerint a fenti célok azonosítják a számvitel két ”arcát” is: az első három cél a vezetői számvitel 
(management accounting) szerepet jelöli ki, mely belső felhasználók felé irányul, s pénzügyi és egyéb információk 
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biztosításával a szervezeti célok elérését támogatja11. A pénzügyi számvitel (financial accounting), melyet a 
negyedik cél éltet, e szerint külső érintettek információigényét elégíti ki.  

A számvitelnek a vezetői és pénzügyi számvitel kettőssége által megvalósuló szemlélete alapvetően jellemző 
az angolszász közelítésre, mely a számvitel elméleti és gyakorlati irányultságú publikációi mellett megjelenik a 
nemzeti szervezetek szakmai tagozódásában (Nagy Britanniában a The Chartered Institute of Management 
Accountants, az Egyesült Államokban az Institute of Management Accountants, illetve az American Institute of 
Certified Public Accountants által), és az USA-ban a megszerezhető szakmai minősítésekben is (certified public 
accountant (CPA) és certified management accountant CMA). A vezetői számvitel konkrét értelmezését illetően 
ugyanakkor a szakirodalom nem egységes. 

„A legtágabb értelemben minden számvitel vezetői számvitel” írja találóan Sizer (1980,10.). „A számviteli 
szakemberek által előállított valamennyi pénzügyi és költségekkel kapcsolatos információ bír valamekkora 
jelentőséggel a vezetők számára.” (vö. Matz/Usry, 1980, 7.; Mearns, 1981, 16.) Anthony/Reece (1975, 10. és 
293.), bár e fogalmakat használja, szintén utal rá: a „management accounting” és a „financial accounting” 
kifejezések nem pontos leírásai a tevékenységek által azonosítható tartalmaknak, mert 

 egyrészt minden „számvitel” pénzügyi természetű  

 másrészt a vezetés felelős a „pénzügyi számvitel” beszámolóiért, azon túl, hogy a vállalat külső érintetteknek 
szóló pénzügyi jellegű beszámolói nyilvánvalóan hasznosak a vezetőknek is. Sőt, a pénzügyi számviteli 
rendszer legtöbb eleme megtalálható a vezetői számvitelben is, hiszen a működést meghatározó alapelvek 
többsége, illetve az alapadatok súlya valószínűleg itt is érvényesül (vö. Brockington, 1986, 78.; Parker, 1992, 
182.).  

Számos mű a két szemlélet által kijelölt feladatok és az elvégzett tevékenységek jellegének különbözőségéről 
beszél. A legfontosabb különbségként, mint azt a fentiekben Horngren/Foster/Datar (1994, 4.) kapcsán láttuk, az 
információk célcsoportját nevezik meg. Eszerint míg a pénzügyi számvitel jelentéseinek címzettjei a vevők, a 
szállítók, az adóhatóság, az állam és a helyi önkormányzat, a versenytársak, a bankok, a külső elemzők, a média, 
az alkalmazottak és sok esetben a tulajdonosok lennének, addig a vezetői számvitel egyedüli célcsoportja és 

alakítója a vezetés (vö. Keith/Srikanthan/Neal, 1991, 18. Moriarity/Allen, 1984, 5.). Létezik viszont e tekintetben 
definíciós ellenpélda is: a National Association of Accountants a vezetői számvitelt ugyan a vezetés által a 
tervezéshez, az értékeléshez és a kontrollhoz, valamint az erőforrások biztosításához és elszámolásához 
felhasznált pénzügyi információk azonosításának, mérésének, összegzésének, elemzésének, ábrázolásának, 
értelmezésének és kommunikációjának folyamataként értelmezi, rögzíti, hogy a vezetői számvitel magában 
foglalja a nem a vezetés, hanem pl. a tulajdonosok, a hitelezők, a szabályozó és adóhatóságok számára készülő 

pénzügyi beszámolók elkészítését is (NAA, 1981 idézi Riahi-Belkaoui, 1992, 6.).  

A célcsoport és a hangsúlyos funkciók megnevezésén kívül a vezetői és a pénzügyi számvitel közötti további 
különbségként szokás említeni az alábbiakat: 

  

                                                           
11 A publikációk egy része a management accounting helyett a managerial accounting kifejezést használja. Mint hogy a tartalomra a 
szóalakokban megmutatkozó különbség nincsen hatással, a két fogalmat szinonimaként kezelem, és vezetői számvitelként fordítom le 
magyar nyelvre. 
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Vezetői számvitel Szempontok Pénzügyi számvitel 

Döntéstámogatás, a 
vezetésnek szóló 

információk szolgáltatása 

Alapfunkció A gazdasági események 
rögzítése, külső (extern) pénzügyi 

beszámolók közzététele 

Bizalmas Hozzáférhetőség Nyilvánosan elérhető 

Jelen/jövő Időorientáció Múlt 

Tervezés és kontroll Fő hangsúly A múlt értelmezése 

Szükség szerint – havonta Rendszeresség Évente 

Gyors, de megközelítő 
jellegű 

A működés sebessége és 
jellege 

Lassú, de kimerítő jellegű 

A kontrollált objektum 
szerint részletezett 

A megjelenés formája A jogi egység egészére 
vonatkozik 

A vezetés céljainak 
megfelelő 

Stílus és részletezettség Standardizált, összegzett 

4. táblázat: Az ún. vezetői és pénzügyi számvitel közötti különbségek összefoglalása 

Forrás: Keith/Srikanthan/Neal (1991, 19.) 

Garrison (1982, 15.) a fentieket kiegészíti azzal, hogy a vezetői számvitel az adatszolgáltatás rugalmasságára 
és a pénzügyi mellett a nem monetáris információkra is hangsúlyoz (Sizer, 1980., 10., ezzel szemben csak a 
pénzügyi információs szükségletek kielégítésének feladatáról beszél). 

Riahi-Belkaoui (1992, 6-26.) a vezetői számvitel elméletének (management accounting theory) 
megalapozásával kíván keretet teremteni a gondolatok rendszerezéséhez. A szerző a vezetői számvitel elméletét 
úgy határozza meg, mint egy különböző tudományágak követelményeinek és/vagy alapelveinek halmazából álló 
vonatkoztatási keretet, melynek segítségével a vezetői számvitel módszerei értékelhetők. Mint, hogy a pénzügyi 
számvitel követelményei a célok különbözősége miatt itt nem érvényesek, véleménye szerint a számviteli 
szakmának szüksége van egy önálló vezetői számviteli koncepcióra.  

A koncepciót az Amerikai Számviteli Társaság (American Accounting Association) tanulmányai alapján négy 
elemből építi fel: 
 
A vezetői számvitel céljai: 

 A vezetői számvitel a vezetők tervezési tevékenységére kell, hogy irányuljon. 

 A vezetői számvitel szervezeti-strukturális problématerületek felé kell, hogy irányuljon. 

 A vezetői számvitelnek kapcsolódnia kell az ún. menedzsment kontroll tevékenységhez. 

 A vezetői számvitelnek kapcsolatban kell állnia a reálfolyamatokat irányító vezetői tevékenységgel. 

A vezetői számviteli információ minőségi jellemzői: 

 a célok kölcsönös megfelelése 

 pontosság 

 következetesség/összehasonlíthatóság 

 igazolhatóság/objektivitás/semlegesség/nyomonkövethetőség 

 az adatok összegzettségének igény szerinti mértéke 

 rugalmasság/alkalmazkodóképesség 

 időszerűség 

 érthetőség/elfogadhatóság/motivációs erő 
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A vezetői számvitel működését meghatározó elméletek: 
Ezek a különböző tudományterületek felől érkező tudáselemeket jelentik. Így például a méréselmélet, az 
információ- és kommunikációelmélet, a rendszerelmélet, a vezetési funkciókkal és a vezetési (tervezési és 
kontroll) folyamatokkal foglalkozó elméletek, a költségelmélet ismeretei mind részei a módszertannak, illetve a 
vezetői számviteli szakember tudásának.  

A vezetői számviteli módszerek/eljárások: 
Belkaoui szerint nem létezik szakmai konszenzus arra vonatkozóan, hogy a vezetői számvitelt pontosan milyen 
módszerek alkalmazása jellemzi. Szerinte ezek az alábbi témák keretében jelennek meg: 

 Alapozó ismeretek (A működését meghatározó, előzőekben sorolt elméletek) 

 A költségek számítása 

 Stratégiai és éves (keret))tervezés és döntéstámogató elemzések 

 Management control (illetve a hazai terminológia szerint menedzsment kontroll) 

 Műveleti kontroll tevékenységek 
 

A menedzsment kontrollt és a műveleti kontrollt tehát Riahi-Belkaoui igen lényeges tevékenységeknek tekinti a 
vezetői számvitel értelmezése szempontjából.   

Anthony (1965, 54.) szerint a menedzsment kontroll az a folyamat, amely által a vezetők biztosítják az 
erőforrások eredményes és hatékony megszerzését és felhasználását a szervezeti célok teljesítése során (az 
eredményesség és a hatékonyság fogalmainak értelmezéséhez a nemzetközi szakirodalomban lásd Wimmer, 

1999). A menedzsment kontroll a stratégiai tervezés által megteremtett keretben zajlik a hosszú távú 
célkitűzéseket, a tárgyi kereteket, a szervezetet és a pénzügyi tényezőket többé-kevésbé adottnak tételezve. 

Egy menedzsment kontroll rendszer alapvető célja, hogy a támogassa a vezetőket a szervezet érdekeinek 
leginkább megfelelő tevékenységek kivitelezésében. Ez alapvetően az egyéni és a szervezeti célok közötti 

összhang megteremtését jelenti, s ezért a  ritmikusan ismétlődő  folyamatban a pszichikai tényezők, illetve a 
kommunikáció (így pl. a rábeszélés, a tanácsadás, a motiváció és a kritika) fontos szerepet játszanak. A 
menedzsment kontroll totális rendszer abban az értelemben, hogy magában foglalja a szervezeti működés 

valamennyi aspektusát integrált rendszer, amennyiben a működéséhez felhasznált különböző céllal született 

adatok viszonya értelmezhető s egységes rendszer, bár több kapcsolódó részből áll. Döntéstámogató, elemző-
összehasonlító szándékából eredően pénzügyi természetű, de nem-pénzügyi mércék is helyet kaphatnak benne. 
A kontroll egység gyűjti, összegzi és bocsátja rendelkezésre az információkat, s készít olyan számításokat, 
amelyek a menedzsment kontroll folyamat középpontjában álló vonalbeli (funkcionális) vezetők döntéseit a 
rendszer működési menetébe illesztik (Anthony, 1965, 55.). Amint a menedzsment kontroll a stratégiai tervezésből 
levezetett irányelvek keretei között működik, úgy az ún. műveleti (operational) kontroll a menedzsment kontrollból 
levezetett, jól definiált eljárás és szabály mentén kivitelezett tevékenység. A műveleti kontroll folyamata annak 
biztosítása, hogy a szervezet egyedi (s gyakran egyéni) feladatokat vagy tranzakciókat eredményesen és 
hatékonyan hajtson végre (Anthony, 1965, 60., 63.; Bodnár, 1999 ugyanakkor utal rá, hogy Anthony 
menedzsment kontroll felfogása is változott az idők folyamán). A vezetői számvitel ebben a keretben a számvitel 
azon típusa, mely a fenti három folyamattal, azaz a stratégiai tervezéssel, a menedzsment kontrollal és a műveleti 
kontrollal kapcsolatos vezetési támogató feladatokat végzi. (A menedzsment kontroll angolszász értelmezéséhez 

lásd még Bodnár, 1999 a kontroll terminus jellemzőinek értelmezéséhez a huszadik század menedzsment és 

számviteli koncepcióinak irodalmában Parker, 1986 a számvitel és a menedzsment kontroll folyamat 
összefüggéseihez, magatartási jellemzőihez Riahi-Belkaoui, 1986; Otley, 1987). 

Az angol szakirodalom szerint a vezetői számvitelért felelős munkatárs a felsővezetőként dolgozó controllernek 
alárendelve tevékenykedik a szervezetben (lásd pl. Matz/Usry, 1980, 6;.Moriarity/Allen, 1984, 9.,), illetve a 
„management accounting” vezető szakemberét hívják controllernek, (vö. Decoster/Schafer, 1982, 16.; 
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Horngren/Foster/Datar, 1994, 14.). A számvitel, ezen belül a vezetői számvitel értelmezése szempontjából tehát 
igen fontos az angol-amerikai controllership funkció, illetve a controlleri feladat tartalmának tisztázása. 

A controllership történetének összefoglalásakor Lingnau (1999, 75.-82.) rámutat, hogy a húszas évekig a 
számvitel a treasurer (magyarul általában kincstárnok) felelősségi körébe tartozott, ettől kezdve azonban egyre 
inkább a controller feladatkörének leglényegesebb eleme lett e terület. A controller a számvitel befelé és a kifelé 
irányuló feladataiért egyaránt felelős lett. 1931-ben alakult meg a Controllers Institute of America (az Amerikai 
Controllerek Intézete) Lingnau szerint meghatározó befolyást gyakorolt a controllership fejlődésére, nem utolsó 
sorban éppen a controllerek feladatainak rögzítésével. Először 1940-ben jelentetett meg egy tizenhét pontból álló 
feladatlistát, mely a teljes számviteli területet, az adózással és a biztosítással kapcsolatos kérdéseket, a pénzügyi 
tranzakciók felügyeletét és az állami rendelkezések nyomon követését egyaránt a controllerekhez rendelte. E 
katalógust többször is átdolgozták, lényegi tartalmi változás azonban nem történt benne. 1962-ben aztán a 
szervezet a Financial Executives Institute (Pénzügyi Vezetők Intézete) nevet vette fel, s még ebben az 
esztendőben kiadta a controllerek és a treasurerek azon feladatlistáját, melyet ma is sokszor idéznek a 
szakirodalomban (lásd pl. Horngren/Foster/Datar, 1997, 14.), jóllehet a jelenlegi gyakorlat alapvetően nem igazolja 
vissza (8. táblázat).  

A fentiek fényében egyrészt nyilvánvaló a menedzsment kontroll és a controllership funkciók tartalmi 
megfeleltethetősége. Másrészt némileg kezelhetőbb az alfejezet elején említett definíciós sokszínűség is, hiszen 
elméletileg a controller a teljes számviteli funkció fejeként látja el a vezetést, illetve a szervezet egyéb érintettjeit a 
szükséges információkkal. A számvitel, illetve vezetői számvitel fogalmak tartalma mindenesetre az angolszász 
szakirodalomban igen képlékeny. 
 

„Planning for Control” 
Tervek felállítása, koordinációja és életbe léptetése a vállalati folyamatok irányítása érdekében (e tervek - 
szükség szerint – tartalmaznak nyereségtervet, finanszírozási és befektetési programokat, értékesítési 
előrejelzéseket, kiadási kereteket és költségelőirányzatokat, valamint a tervek kivitelezéséhez szükséges 
eljárásokat.) 

„Reporting and Interpreting” 
A tény- és tervértékek összehasonlítása, a vállalati folyamatot eredményeinek továbbadása valamennyi 
vezetési szintre és a tulajdonosoknak, valamint az eredmények értelmezése. 
E funkció magában foglalja számviteli irányelvek kidolgozását, rendszerek és folyamatok összehangolását, a 
nyers üzemi adatok feldolgozását és a megfelelő tartalommal egyedi jelentések készítését. 
„Evaluating and Consulting” 
Szakmai tanácsadói együttműködés valamennyi, a folyamatok bármely fázisában az irányelvekért vagy a 
kivitelezésért felelős vezetési szinttel, amennyiben a vállalati célok elérésről, valamint az irányelvek 
hatékonyságáról és a strukturális vagy folyamatokhoz kapcsolódó intézkedésekről van szó. 

„Tax Administration” 
Az adóügyek tekintetében irányelvek és eljárások kidolgozása és alkalmazása. 

„Government Reporting” 
Az állami intézményeknek készülő jelentések kontrollja, illetve ezek elkészítésének összehangolása. 

„Protection of Assets” 
A vállalati vagyontárgyak védelmének biztosítása belső kontroll és revízió, valamint megfelelő biztosítások 
révén. 

„Economic Appraisal” 
A nemzetgazdaság, a társadalom és a politika fejleményeinek és ezek hatásainak folyamatos értékelése. 

5. táblázat: A Financial Executives Institute controllership-funkciói 

Forrás: FEI (1962, 289.) 
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2.2. A cost accounting meghatározása az angol szakirodalomban 

A költségszámvitel lényegének, rendeltetésének értelmezése, tartalmának azonosítása a számviteli rendszer 
alapvető részeihez hasonlóan az angolszász szakirodalomban nem egységes. Olvasmányaim alapján, az előző 
alfejezetben kifejtett gondolatokat folytatva négy megközelítést mutatok be, fenntartva a rendszerezés másfajta 
lehetőségének létjogosultságát is.  

 Léteznek olyan szerzők, akik értelmezésében a költségszámvitel a vezetői számviteltől szellemében idegen. 
Drury (1992, 17.) Kaplan megközelítésének felhasználásával a fejlődést vizsgálva értelmezi a 
költségszámvitelt, de ő ez alapján nem a vezetői számvitellel való fogalmi azonosságig jut el. Kifejti, hogy a 
pénzügyi számvitel céljaira kiszámolt termékköltségeket sokáig a reálfolyamatokat irányító vezetők a 
döntéshozatal támogatásához is használták. Az 1950-es évek során aztán a költségszámviteli adatok külső 
felhasználóiról a belső felhasználókra helyeződött a hangsúly, amely a költségadatok megváltozott 
számbavételét eredményezte. E hangsúlyeltolódás vezetett a vezetői számvitel szükségességéhez, s így válik 
lehetővé ez utóbbinak a költségszámviteltől való megkülönböztethetősége. Mindezek alapján a 
költségszámvitel „csupán” a készletértékeléshez kapcsolódó költségszámbavétel a külső beszámolók 
követelményeinek kielégítése céljából. Scapens (1990, 8.) lényegileg ugyanezt állítja, amikor arról ír: a 
második világháborút megelőzően a számvitel fókuszában a szervezeten belül a költségek meghatározása, 
azonosítása, felosztása, az egységköltségek megállapítása állt. A világégés után egyre inkább tudatosodott a 
szakmában, hogy a költség-, illetve általánosságban a számviteli információkat a felhasználók (s elsősorban a 
vezetők) igényeihez kell szabni. Kifejlődött a vezetői számvitel, mint a tervezési és kontroll tevékenységek 

támogatója. Horngrent idézve Scapens kifejti, hogy míg  kis túlzással  a költségszámviteli szakemberek 
alapvető célja az abszolút igazságra való törekvés volt (ahol az igazság a „lehető legpontosabb” egyetlen 
költségértéket jelentette), a vezetői számvitel a feltételes igazság szellemében, a „különböző célokra 
különböző költségeket” elv mentén tevékenykedik (az elvhez vö. Clark, 1923). Parker (1992, 73.) szűkebb 
fogalomértelmezésében a költségszámvitelt a szervezeti egységek vagy termékek tekintetében a múltbeli 
(tényleges) költségek számbavételével és különböző objektumokhoz történő hozzárendelésével határozza 
meg, elsősorban az eszközértékelés és a periódus-eredmény mérése céljából.  

 A szerzők egy másik csoportja a (mai) költségszámvitel és a vezetői számvitel kifejezéseket szinonimákként 
használja. „A modern költségszámvitelt gyakran vezetői számvitelnek is nevezik. Miért? Mert a 
költségszámviteli szakemberek szervezetükben a vezetőket tisztelhetik számviteli információik elsődleges 

felhasználóiként  vagyis belső fogyasztóiként. Szerte a világon a vezetőkben egyre inkább tudatosodik a 
külső vevők számára értékesített termékeik és szolgáltatásaik minőségének és időszerűségének fontossága. 
Azaz: a számviteli szakemberek mind érzékenyebbé válnak a vezetők által elvárt számviteli információk 

minőségére és időszerűségére." írja Horngren/Foster/Datar (1994, 2.), érzékeltetve, hogy a nem "modern" 
költségszámvitelt nem feltétlenül hívják vezetői számvitelnek (vö. Rayburn, 1989, 8.). Moriarity/Allen (1984, 4.) 
a számvitelt költségszámvitelre és pénzügyi számvitelre bontja, a költség- és vezetői számvitel fogalmakat 
kifejezetten azonos tartalmú alakokként használva (vö. Parker 1992, 73.). Véleménye szerint a 
költségszámviteli szakember a belső számviteli jelentések felhasználóinak egyetlen csoportjához, a 
vezetőkhöz kapcsolódik. Bármilyen információt és bármilyen módszert alkalmazhat, amit a támogató munka 
végzése során megfelelőnek tart. Előfordul azonban, hogy bizonyos információk a belső és külső 
beszámolókban is helyet kapnak (pl. a saját termelésű készlet értéke), s ilyen esetben, a költségek 
csökkentése érdekében a szakember belső célra a külsőnek is megfelelő (elfogadható) megközelítést 
választhat. Kötelező érvénnyel nem kell azonban így tennie.  

 Horngren/Foster/Datar (1994, 4.) mutatja be azt a megközelítést, mely szerint a költségszámvitel a vezetői 
számvitel plusz a pénzügyi számvitel egy része, hiszen a vezetői tevékenység támogatásán túl információival 
segítséget nyújt az extern beszámolók követelményeinek teljesítéséhez is. Itt említhető meg Brockington 
(1986, 33.) is, aki a költségszámvitelt általánosan a számvitel azon területeként értelmezi, melynek hivatása a 
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költségek meghatározása, a vezetők célkijelölési és tevékenységértékelési munkáját segítő módszerek 
rendelkezésre bocsátása. 

 Léteznek végül olyan művek, melyekben a szerzők a költségszámvitelt a vezetői számvitel egy részeként 
határozzák meg. Shillinglaw (1977, 1.) értelmezésében az hozzájárulhat a vezetői számvitelhez, a pénzügyi 
számvitelhez egyaránt (vö. Liao/Boockholdt, 1982, 2). Mearns (1981, 16.) szerint a vezetői számviteli 
szakember szerepe jóval bővebb, mint a költségszámviteli munkatársé, hiszen nem csupán 
költséginformációkat szolgáltat. Riahi-Belkaoui (1992, 3.) hangsúlyozza a költségszámvitel működési 
területének és szemléletének az utóbbi években nyilvánvalóan megtapasztalható kibővülését, s úgy 

összegez, hogy bár a határ nehezen meghúzható, a vezetői számvitelnek a költségszámvitelen  elsősorban 

a koncepcionális alapok tekintetében  túl kell lépnie. (Ezt a bemutatott elméleti koncepció is érzékeltette.) 
Chatfield/Neilson (1983, 7.) a költségszámvitelt a teljes vezetői számviteli rendszer létfontosságú részének 
tekinti. Collin/Joliffe (1992, 53.) megfogalmazásában a költségszámvitel a vezetői számvitel egy ága. 

A költségszámvitel sokszínű értelmezéséről sokat elárul az is, ha az ilyen címmel megjelent szakkönyvek által 
feldolgozott témákat vizsgáljuk. A 6. táblázatban tíz olyan mű fejezet-címszintű főbb tartalmi csomópontjait 
soroltam fel vázlatosan, melyek címükben mind a „Cost accounting”-ról szólnak. Látható, hogy e szakkönyvek 
tartalma korántsem egységes. Egyesek kizárólag a költséginformációk előállításáról írnak, másokban pótlólagos 
témák is helyet kapnak (felelősségi számvitel, teljesítményértékelés, beruházási döntések előkészítése és 
elemzése), mely egyéb kategóriák (árbevétel, pénzáramlások) bevonását és kezelését jelenti. 
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A gyártási általános költségek (tervezés és kontroll) +  +  + + + +  + 

Anyag- és bérköltségek (tervezés és kontroll) +    +  +   + 

Kerettervezés   + + + + + + + + + + 

Standard költségszámítás (és eltéréselemzés) + + + + + + + + + + 

Fedezetelemzés   +          

Direct costing és teljesköltségszámítás +  + +   +  + + 

Költség-volumen-profit elemzés  + + + + + +  + + + 

Decentralizáció és elszámolóárak  + +  +   + +  

Felelősségi számvitel és teljesítményértékelés  + + + + +  + + + 

Beruházási döntések és tőkeberuházás-elemzés  + + + + + + + + + 

Készletértékelési modellek   + +  + + + + + + 

Speciális vezetői döntések támogatása (termékmix 
problémák, a lineáris programozás módszertana 
alternatívaválasztás esetén stb.) 

  + + + +  + + + 

A számviteli kontroll magatartási tényezői    + +   + +  

 

6. táblázat: Válogatott cost accounting könyvek tartalma
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2.3. A cost accounting céljai és feladatai 

A szakirodalomban a költségszámvitel és a vezetői számvitel meghatározása és viszonya tehát 
nem egyértelmű. Sokan sokféle definícióval szolgálnak. Nyilvánvaló, hogy a költségszámvitel egyes 
szerzők által említett céljai és feladatai függnek az értelmezéstől. Az előző alfejezet második és 
harmadik felfogása esetében a költségszámvitel valójában nem csupán a „költségek számvitele”, 
hanem a vezetői tevékenységet egyéb információkkal is ellátó komplex rendszer. Céljai így 
sokrétűbbek, ezekről a korábbi pontokban esett szó. A negyedik felfogásban a feladatkör a 
költségekhez kapcsolódik, de jóval tágabb, mint az elsőnél.  

A kutatási célkitűzés szempontjából e fenti fogalmi sokszínűség nem jelent problémát. Az 
erőforrások felhasználásának vezetői szempontok szerint történő leképzésére és elemzésére 
összpontosítva a költségek képezik érdeklődésem tárgyát, a „címke” ebből a szempontból 
másodlagos. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az első pontban bemutatott szűk értelmezést nem 
tartom kielégítőnek. Az alábbiakban három olyan meghatározást mutatok be, mely a feladatok 
megfogalmazásában e „költségközpontúságot” megfelelően tágan érvényesíti. 

Az Institute of Management Accountants 1991-es állásfoglalása szerint a költségszámvitel 
feladata (IMA 1991, 27.; vö. Chatfield/Neilson, 1983, 7.; Siegel/Shim, 1995, 96.): 

 a tényleges, várható és tervezett költségek rögzítése, osztályozása, allokációja, összesítése és 
elemző bemutatása,  

 a költségek üzletágak, szervezeti egységek, funkciók, felelősségi körök, tevékenységek, 
termékek, periódusok és egyéb objektumok szerinti kimutatása, 

 a költségek kiszámítására szolgáló eljárások megalkotása és működtetése,  

 az alternatív utakon kiszámolt költségek összevetése, illetve 

 a költséginformációk értelmezése és prezentálása a jelenlegi és jövőbeli tevékenységek vezetői 
kontrolljának támogatására. 

Matz/Usry (1980, 10. és 41.) szintén ide sorolható felfogásában a költségszámvitel ciklikus 
körfolyamatot végez. A tervezési szakaszban a jövőre koncentrál, míg a kontroll szakaszban a 
jelenre, összehasonlítva a standardokat a tényleges értékekkel. A szerzők szerint részletesen ez a 
következő feladatok elvégzését jelenti (vö. Shah, 1981, 31-34.): 

 a költség számítására olyan módszerek és eljárások kidolgozása, melyek módot adnak a 
kontrollra, s, amennyiben lehetséges, a költségek csökkentésére vagy célszerű alakításukra, 

  (keret)tervek megalkotása, 

 a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő készletértékek meghatározása, illetve adott 
időközönként az eszközök fizikai mennyiségének kontrollja, 

 a vállalati költségek és eredmény meghatározása egy éves vagy rövidebb számviteli periódusra, 
a szervezet egészére vagy részeire bontva, a vezetés vagy a jogszabályok elvárásainak 
megfelelően,  

 a vezetés költséginformációkkal való ellátása döntési problémahelyzetek esetén (két vagy több 
változat közötti választás lehetősége termékfejlesztésnél, új piacokra való betörésnél stb.).  

Liao/Boockholdt (1982, 15.) úgy véli, a költségszámvitel egy tevékenység, egy szükséglet vagy terv 
érdekében feláldozott erőforrások mennyiségét méri. Célkitűzéseit a vezetés igényei jelölik ki, ezek 
általánosságban  

 a termékköltségszámítás a készletértékelés és az eredmény megállapítása érdekében, valamint  

 a tevékenységek tervezését és kontrollját támogató, illetve általában a vezetői döntéshozatalhoz 
szükséges költséginformációk előállítása (költségkeretek kidolgozása, eltéréselemzés, 
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alternatívaválasztási döntések: egy termelési terület létrehozása vagy leépítése, make or buy 
dilemmák, egy megbízás elfogadása vagy elutasítása stb.). 

E megközelítések a kutatás során a célok tematikus meghatározásában, a rendszer által kezelhető 
döntési dilemmák azonosításában és a költségszámvitel kontroll-funkciójának kiemelésében 
egyaránt segíthetnek. 
 

2.4. Költségfogalom az angol cost accounting irodalomban 

„A ‟költség‟ kategória a számvitel egyik legbizonytalanabb kifejezése. Számos, meglehetősen 

különböző képzet (elgondolás) azonosítására használják.” írja Anthony/Reece (1975, 306.), 
érzékeltetve a költségfogalom elméleti „lazaságát”, illetve, ha úgy tetszik, rugalmasságát (ugyanígy 
Matz/Usry, 1980, 39.; Thirlby, 1981, 138.; Bull/Lindley/Harvey, 1990, 29.). Tény, hogy az angolszász 
szakirodalomban a költségfogalom tartalma sokkal kevésbé egységes és világos, mint a németben. 
Az alábbiakban előbb az általános költségfogalom meghatározására teszek röviden kísérletet, majd a 
költségek áramlási kategóriaként történő értelmezésével foglalkozom. 

2.4.1. Az általános költségfogalom meghatározása 

A meghatározások egy része a költséget olyan erőforrások („resources”) felhasználásaként, 
feláldozásaként, illetve olyan értékekként definiálja, amelyekről lemondanak egy specifikus cél 
elérése érdekében (vö. Anthony/Reece 1975, 306.; Liao/Boockholdt, 1982, 15.; Chatfield/Neilson, 
1983, 25.; IMA, 1991, 26.; Parker, 1992, 47.; Horngren/Foster/Datar 1994, 26.). A költség eszerint 

 az erőforrások használatát, illetve feláldozását méri,  

 e mérőszám az egyedi erőforrások különböző mértékegységeit a pénzzel hozza közös nevezőre, 
s végül 

 mindig valamely meghatározott cél viszonylatában értelmezett.  

A definíciók másik csoportja  tartalmában hasonlóan  úgy fogalmaz, hogy a költség azon 
gazdasági erőforrások, illetve vagyoni javak („assets”) értéke, melyeket más erőforrások (javak) 
megszerzése érdekében feladnak (vö. Riahi-Belkaoui, 1981, 110.; Moriarity/Allen, 1984, 22.; 
Siegel/Shim 1995, 95.; a gazdasági erőforrásoknak, illetve vagyoni javaknak fordított „asset” 
kifejezés ilyetén értelmezéséhez Sorter/Horngren, 1978, 485.). Cooper/Ijiri (1983, 131.) 
megfogalmazásában „a költség javak vagy szolgáltatások megszerzéséhez köthető kiadás vagy 
pénzeszközök, más vagyontárgyak, tőkeelemek vagy szolgáltatások kihelyezése, illetve 
kötelezettség vállalása, melyet a megszerzett javak („goods”, LL.), szolgáltatások vagy a 
veszteségek azonosítanak, a kifizetett, illetve kifizetendő pénzösszeg vagy más vagyontárgy, 

tőkeelem vagy szolgáltatás piaci értéke, avagy  egyéb szituációkban  más elfogadott értékelési 
bázis által értékelve”. E definíció kulcsszavai: 

 a javak/szolgáltatások megszerzése, 

 valamely értékért cserébe, 

 mely érték ugyanakkor teljesen nyitott. 

Kiemelendő, hogy míg az előző típusnál az erőforrások felhasználásáról szólnak a 
meghatározások, itt a be-, illetve megszerzés ténye áll a definíciókban. 

Az „áldozat” megszerzett, illetve megszerzendő erőforrások feláldozását, a megvalósított 
cselekvéssel pedig a más lehetőségről (értékekről) való lemondást jelenti. Az utóbbi tételt 
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hangsúlyozó definíciókban a közgazdaságtan „opportunity cost” kategóriája szolgál a költség 
meghatározásának keretéül. Kam (1986, 86.) például így ír erről: 

„Képzeljük el, hogy az érettségi napján kilépünk a középiskola kapuján, és felteszünk magunknak 
két kérdést: Mi a költsége a középiskolai tanulmányaimnak? S aztán: Mi az értéke a középiskolai 
tanulmányaimnak? Tegyük fel azt is, hogy négy éven át tartott az iskola, mely időszak alatt a nyári 
szünet kivételével nem dolgoztunk. A költségnek és az értéknek különböző fajtái vannak, mint 
pszichológiai és szellemi, ám a mi fő közelítésünk a közgazdaságtani szemlélet. A tanulmányok 
költsége mindazon gazdasági jellegű áldozat, amit e négy év alatt hoztunk. A költség a 
közgazdászok 'opportunity cost' kategóriája, azaz a következő legjobb alternatíva vagy lehetőség, 
melyet nem valósítottunk meg, illetve feláldoztunk… A költség és az érték között különbség van. A 
költség áldozatot jelenít meg, míg az érték a jövőbeli hasznokra vonatkozik. Kölcsönös viszonyuk 
abban fejeződik ki, hogy a költség valamekkora érték megszerzésének reményében merül fel. 
Minden költség érték abban az értelemben, hogy amit feláldozunk, annak valamennyire vonzónak 
kell lennie, másképpen, ha értéktelen lenne, nem lenne áldozat… A költség azért bír jelentőséggel 
számunkra, mert a megszerzett érték nyilvánvaló bizonyossága.” 

Coase (1981, 108.), a közgazdász így magyarázza a fogalmat: „…a költségek fogalmát az 
'opportunity' vagy 'alternatíva' költség értelemben használom. Valamely tevékenység kivitelezésének 
(valami megtételének) a költsége azokat a hasznokat tartalmazza, amelyeket akkor érhettünk volna 
el, ha a konkrét döntésünket nem hozzuk meg. Ha valaki azt mondja, hogy egy cselekvési terv 
konkrét megvalósítási formája 'nem éri meg', ez csupán azt jelenti, hogy ő valamely más 

megvalósítást preferál  az egyén monetáris vagy nem monetáris hasznai nagyobbak lesznek, ha 
nem teszi meg a dolgot. Üzleti problémák megoldásánál a költségek eme koncepciója tűnik az 
egyetlen használhatónak, mivel egy cselekvési terv azon alternatív megvalósítási módjaira helyezi a 
figyelmet, amelyek még nyitottak egy üzletember számára…”  

Coase kiemeli, hogy a költségek nem szükségszerűen fizetési folyamatok. S ez az a tényállás, ami 
miatt a hagyományos számvitel költségszámítási szakembereinek költség felfogása szerinte 
jelentősen eltér a haszonáldozat költség koncepciótól: a számvitelesek módszertanuk bevetésekor 
teljesítményelőállítási célok elérése érdekében lezajló fizetésekben gondolkoznak. A szerző által 
hangsúlyozott másik lényeges jellemző az 'opportunity cost' koncepció jövő-irányultsága.  

Thirlby (1981, 138-139.) szintén az elméleti közgazdaságtani (az érték szubjektív elméletén 

alapuló) megközelítés és a számvitel költségfelfogásának  állítása szerint alapvető  különbségét 
elemzi. Az előbbi esetében magyarázata szerint a költség azon jövendőbeli lehetőséggel 
értelmezendő, melyet az egyik cselekvési tervet egy másikkal szemben preferáló döntés vetett el. A 
költség e felfogásban szükségszerűen egy személy magatartásához köthető. A személy néz szembe 
a lehetőségekkel, majd választ, előnyben részesíti az egyiket a másikhoz képest. „A költség nem 

azokkal a dolgokkal  például pénz  egyenlő, melyek egy döntés eredményeképpen meghatározott 
csatornákon keresztülfolynak; a költség veszteség, a döntéshozó személy számára azon lehetőség 
jövendőbeli vagy realizált elvesztése, hogy ezen dolgokat a cselekvési terv egy alternatív 
megvalósítási módjában használja… A költség ebben az értelemben nem olyasvalami, ami 
objektíven feltárható, hanem olyan tényező, amely a döntéshozó fejében él, mielőtt a folyamat 
megkezdődik.”. A számviteli szakember másképp gondolkodik: ő először is a pénzkiáramlás 
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megfigyelhető („objektív”) folyamatait, másodszor a cserébe megszerzett javak beáramlását és 
felhasználásának útját rögzíti (vö. Heymann/Bloom, 1990; Parker, 1992, 47.).12 

A költségek mibenlétének feltárásához  a német felfogáshoz hasonlóan  alapvetően hozzájárul 
áramlási jellemzőként történő meghatározásuk. A következő szakaszban ezzel foglalkozom. 
 

2.4.2. A költség mint áramlási (flow) jellemző 

A „pénzügyi számvitel” befolyása a költség áramlási jellemzőként történő értelmezésére az 
angolszász szakirodalomban meghatározó. A költségszámviteli művekben használt alapkifejezések 
és viszonylatok megfelelnek az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) beszámolókra 
vonatkozó tételeiben foglaltakkal.  

A költség („cost”) áramlási jellemzőként történő meghatározásához kulcsfontosságú a folyó 
ráfordítás („expense”) fogalommal való viszonyának tisztázása. Ehhez az alábbi kategóriarendszer 
nyújt segítséget (vö. Horngren/Foster/Datar, 1994, 37-39.):  

 A terminológiában kapitalizált költségek névvel jelennek meg azok az értékek, melyeket először 
értékelt vagyontárgyként („asset”) vesznek számba, majd később folyó ráfordítássá válnak. Két 
fajtájuk: 

 Ezen belül készletezhető költségek a gyártási anyag és egyéb más termelési erőforrás 
megszerzésével és átalakításával kapcsolatos költségek; 

 Nem-készletezhető költségek: valamennyi nem a gyártásban lezajló erőforrás-felhasználás. 

A beszerzett, értékelt javak vagy szolgáltatások egy része eszerint vagyonként (értékkel bíró 
vagyoni elemként) kerül rögzítésre. Ezek egy része a gyártási tevékenységhez kapcsolódva 
beépül a saját termelésű készletek értékébe (ezek a kapitalizált készletezhető költségek). 
Amennyiben a gyártás periódusával egyező időszakban értékesítik is a készleteket, azaz ezáltal 
árbevételt termelnek, e költség (az értékesített termékek költsége) folyó ráfordítássá válik13. A 
nem értékesített készletek értéke az értékesítés periódusában lesz folyó ráfordítás. A nem-
készletezhető költségekből (azon javak értékéből, amelyek nem a gyártáshoz kapcsolódnak) 
csak az adott periódusra eső rész lesz folyó ráfordítás, a többi később válik azzá.  

 Periódus költségek 
Itt tüntetnek fel olyan költségeket, melyeket eredetileg kapitalizált költségekként vettek számba (a 
nem-készletezhető kapitalizált költségek folyó ráfordításai), illetve ide tartoznak a közvetlenül 
folyó ráfordításként rögzített költségek. 

A költségeket az „expired” (azaz „lejárt”, „már-nem”) költségek és az „unexpired” („még le nem járt”, 
„még tényleg”) költségek kategóriájába is sorolják. A még le nem járt költségek a gazdasági 
erőforrások (vagyoni elemek), ezek a jövő árbevételének kitermelésére vonatkoznak. A már-nem 
költségek a folyó ráfordítások, melyek az adott időszak árbevételének előállítására használtattak fel 
(vö. Matz/Usry, 1980, 40.; Riahi-Belkaoui, 1981, 110.; Hongren/Foster/Datar, 1994, 37-40.) Egy 
                                                           

12 Bár a tradíciók közötti rövid összehasonlításra a 8. fejezetben kerül sor, itt is jelzem: a felhasználandó erőforrások 
beszerzéséhez kötődő pénzfolyamatokra orientálódó „pagatórikus” és a határhasznokkal dolgozó „értékalapú” költségek 
közötti különbségtétel két markáns szemlélet formájában tehát az angolszász szakirodalomban is megjelenik. 
13 Az értékesített termékek költségei tehát azon egységek összegzett költségét jelentik, melyeket az árbevétel elérése 
céljából értékesítettek. Ezen okból, illetve, mint hogy az eredménykimutatás negatív eredményösszetevőként folyó 
ráfordításokat tartalmaz, itt Moriarity/Allen (1984, 23.) szerint alkalmasabb lenne az „értékesített termékek folyó 
ráfordításai” kifejezés használata. 
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időszak eredménye így az árbevétel és a folyó ráfordítások különbségeként áll elő, ahol ez utóbbi az 
értékesített termékek költségét és a periódus költségeket tartalmazza:  
 
 
         MÉRLEG           EREDMÉNYKIMUTATÁS 
                     (árbevétel) 
 
  1. 
 
 
 
  2. 
 
 
 
 

 

 

 

 

7. táblázat: Költségek és folyó ráfordítások viszonyának értelmezése az angol irodalomban 

Forrás: Hongren/Foster/Datar (1997, 39.) alapján 

 

Bull/Lindley/Harvey (1990, 29.) szerint a számviteli szakemberek gyakran homályosan és 
pontatlanul használják e kifejezéseket. Keveredéssel valóban gyakran találkozni. A folyó ráfordítások 
és a költségek általános fogalmait egyes szakirodalmak nem választják el szabatosan és 
következetesen egymástól. Parker (1992, 115.) például a folyó ráfordításokat „egy szolgáltatás 
megvásárlása, illetve egy vagyoni elem felhasználása költségének mérőszámaként” határozza meg. 
Pyle/Larson (1981, 8.) ugyanezt „egy üzleti tevékenység vagy egység működése során adott 
periódusban felhasznált javak és szolgáltatások értékeként” definiálja. Harrison (1998) a számviteli 
kifejezéseket „A-től Z-ig hiánytalanul” meghatározó kézikönyvében nincs is költség címszó; a folyó 
ráfordítások pedig „azokat a pénzkifizetések jelentik, amelyeket egy számviteli periódusban javak és 
szolgáltatások megszerzésére fordítottak”. Cooper/Kaplan (1991a, 94.) a költségszámviteli 
rendszerek működésének taglalása során szinonimaként, felváltva használja a költség (cost) és a 
folyó ráfordítás (expense) kifejezéseket. 

Egy bekezdés erejéig visszatérve fő gondolatmenetemhez: az, hogy egy költségtényezőt mikor 
nyilvánítunk folyó ráfordításnak (mikor lesz a kapitalizált költségből már-nem költség), sokak szerint 
egyike a legbonyolultabb problémáknak (vö. Bierman/Drebin, 1978, 85.). Azt a módszert, mely 
alapján az időszaki eredményszámításnál a ráfordítások értéke meghatározható, „matching 
principle/concept”-nek (azaz az illesztés alapelvének/koncepciójának) nevezik. Eszerint a folyó 

ráfordításokat  az ok-okozat elvére törekedve  abban az időszakban kell számba venni, amikor a 
kapcsolódó árbevételeket. Mindez a már leírtak alapján azt jelenti, hogy az első lépcsőben vagyoni 
elemekként aktivált költségeket a következő lépésben folyó ráfordításokként rögzítjük, mégpedig 
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olyan mértékben, amely jelzi e vagyoni elem értékteremtő potenciáljának az időszaki árbevételek 
képzésénél „lejáró” (expired), azaz felhasznált részarányát (vö. Concepts and Standards Research 
Study Committee, 1978).  
 

3. Németek és angolok – összehasonlítás 

3.1. A felfogásokban mutatkozó különbségek 

Bár a gondolatoknak nem szabnak határt a nyelvi-földrajzi falak, a befolyás érdekes módon 
elsősorban az angolszász területek felől a német tradícióra tűnik erősnek, az ellenirányú hatásokról 
sokkal bizonytalanabbul lehet beszélni. E kijelentést arra a megfigyelésre alapozom, hogy míg a 
német publikációk  

 nem egyszer foglalkoznak behatóan az angolszász fejlődéssel és rendszerekkel (lásd pl. Herzog 
1989, 1992; Schoenfeld, 1992; Lorson, 1993),  

 feltárják és értelmezik a módszertanaik közötti kapcsolatokat (pl. Kilger, 1993; 
Schweitzer/Küpper, 1995), 

 szólnak a német felfogásról angolul (Grochla/Gaugler, 1990; Schildbach, 1997; Rogalski, 2000), 
illetve  

 témájuk kifejtésénél általában angol forrásokból is dolgoznak,  
addig az angolszász művek igen ritkán tartalmaznak német nyelvű szakirodalomra történő 
hivatkozást, s kevés esetben szolgálnak a német Kostenrechnung jellemzőivel, esetleg 
összevetéssel. Ennek minden bizonnyal egyik alapvető okát abban kell keresni, hogy az angolszász 
kutatók ritkán tanulmányozzák a német szakirodalmat német nyelven, míg fordítva ez egyáltalán nem 
jellemző (azért ellenpéldaként lásd pl. Keys, 1999 munkáját).  

A Kostenrechnung és a cost accounting összevetése után az alábbi alapvető szemléletbeli 
különbségeket találom fontosnak: 

 A német megközelítés hagyományosan érzékenyebbnek mutatkozik az elméletre (lásd „a 
Kostenrechnung elmélete és modellje”), az angolszász felfogás pragmatikusabbnak tűnik. 

 A Kostenrechnung a német felfogásban immár egy évszázada mint a számvitel önálló, a 
transzformációs folyamatot leképző, szabadon alakítható részrendszere jelenik meg. A cost 
accounting angolszász felfogásában egyrészt sokkal nagyobb a definíciós 
sokszínűség/bizonytalanság, másrészt a költségekkel való munka jóval később vált a 
szakirodalomban kifejezetten vezetői eszközzé. 

 A fogalmak, így a költség értelmezésére az angol szakirodalomban meghatározó befolyást 
gyakorol a GAAP; a költség, a folyó ráfordítás (és a kiadás) kifejezés a cost accounting 
irodalmában ezzel együtt képlékenyebb, mint a németben. 

 Bár az általános költységfogalom megragadásában hasonlóságok mutatkoztak, hangsúlyozott 
különbségként említhető a német költségfogalom elméleti elkülönülése; „a vezetői 
döntéstámogatás érdekében való léte”. A speciális költségfogalmak között is találunk 
szemléletbeli eltéréseket. 

 Az angolszász szakirodalom (a hagyományos német megközelítéssel szemben) a 
cost/management accounting témájának keretében taglalja a befektetési (gazdaságossági) 
számítások, illetve az egység szintű teljesítményértékelés kérdéseit is, s hajlamosabb e téma 
örve alatt nem csupán költségekkel foglalkozni. 
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3.2. A megközelítésekben mutatkozó hasonlóságok 

A felfogások közötti hasonlóságok/egyezőségek közül részemről a legfontosabbnak vélt elemek: 

 Mindenek előtt utalok rá, hogy a német „Kostenrechnung” kifejezést angolra az esetek 
legnagyobb részében a „cost accounting” kifejezéssel fordítják, ami a német szerzők azon 
álláspontjára utal, miszerint „amit az angolok cost accountingnak neveznek, az van nekünk 
„Kostenrechnung” címszó alatt”. 

 A Kostenrechnung és a cost accounting céljai és feladatai lényegében (az előbb említett pár 
kivételt leszámítva) valóban megegyeznek. 

 Az angolok nem beszélnek költségnem-, költséghely- és költségviselőszámításról mint 
alrendszerekről, ám célszerű módon ugyanúgy számbavételről, hozzárendelésről és 
kiértékelésről esik szó az alapvető lépéseket illetően. 

 A rendszerek német és angol szakirodalmak által felvázolt alapjellemzői lényegükben 
megegyeznek. A célokkal és feladatokkal, illetve az alapfogalommal foglalkozó pontokban 
egyaránt hangsúlyoztam: a vezetési szempontokra irányultság megköveteli, hogy a költségek 
képzése és elemzése cselekvési szabadságot biztosítson felhasználójának, aki e számításokat 
különböző célokra alkalmazhatja. Ennek megfelelően az angol és német szakirodalomban 
egyaránt alapvető rendszertulajdonságként jelenik meg az, hogy egy rendszerváltozat milyen 
lényegi irányultsággal bír. Ide kapcsolódva szoktak döntéstámogatás-orientált, valamint 
magatartásbefolyásolás-orientált rendszerekről szólni. Következő, igen fontos ismertetőjegyként 
említhető a rendszer időbeli irányultsága. Eszerint a múltban ténylegesen felmerült költségekkel, 
illetve tervezett költségekkel dolgozó rendszereket különböztethetünk meg. (Annak ellenére, 
hogy kizárólag ténylegesen lezajlott erőforrás-felhasználásokkal dolgozó rendszer néhány 
erőforrás jellege miatt nem fordul elő, vö. Kilger (1992, 54.).) A tény- és a tervköltségek mellett a 
szakirodalom szól még normál vagy normalizált költségekről is, jóllehet ezek az időorientáció 

szempontjából nem jelentenek újabb csoportot: a német tradícióban a múltbeli költségekből  az 

egyszerűsítés céljából  képzett átlagárat, az angolszász szakirodalomban a tényleges és a 
tervezett árak és mennyiségek „vegyes” szorzatát jelentik a közvetett költségeknél. 

Alapvető kérdés, hogy a rendszer működése során (a fölérendelt céloknak megfelelően) a 
költségek mely körét rendelik adott célobjektumokhoz, illetve a költségviselők egységéhez: 
valamennyi felmerült, illetve felmerülő költséget, vagy a teljes költség egy részét. A német 
szemlélet e tekintetben teljesköltség-számításról (Vollkostenrechnung) és részköltség-
számításról (Teilkostenrechnung) szól; az utóbbi alatt általában a kizárólag változó vagy a 
közvetlen költségekkel foglalkozó rendszereket összefoglalva (vö. Menrad, 1983; Schildbach, 
1993; Kloock/Sieben/Schildbach, 1999, 64.). A termékköltség-számításban a kimenetekhez 
(termékekhez, szolgáltatásokhoz) rendelt költségek terjedelme, illetve köre alapján az angol 
szakirodalom az „absorption/full costing” eljárást (azaz a „mindent elnyelő” vagy teljes 
költségszámítást) és a „variable/marginal/direct costing” eljárást különbözteti meg. Az előbbinél 
minden gyártási költség termékköltséggé válik, a nem gyártási költségek a periódus költségek 
közé kerülnek. Az utóbbinál a fix és változó költségek szétválasztása után csak a változó 
költségek szerepelnek a termékköltségekben (vö. Staubus, 1963; Fekrat, 1972; Christie, 1979). 
A tervköltségekkel dolgozó rendszerek esetében lényeges kérdés, hogy az adott 
kapacitáskihasználtsági szintre tervezett tervköltségeket a periódus számításai során illesztik-e a 
tényleges kapacitáskihasználtsághoz vagy nem. Az előbbi esetben rugalmas, az utóbbi esetben 
merev rendszerekről szólnak a szakkönyvek. A hatósugarát illetően a teljes szervezetre irányuló 
rendszerek mellett egyes eszközök vonatkozhatnak kifejezetten a vállalati működés 
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meghatározott területeire, illetve funkcióira, mely tény ez esetben szintén alapjellemzőként 
szolgál.  
A fenti ismertetőjegyek mellett a rendszerek jellemzésére sokszor használják a rövid vagy 
hosszú távra orientáltságot is. 

 Az alapjellemzők egyes megjelenési formáinak kombinációiból rendszerváltozatok születnek. 
Ami e rendszerváltozatokat (a módszertani megközelítéseket) illeti, a német tradíció nagyobb 
formagazdagságot látszik felmutatni. Ezek tendenciáiról a következő alfejezetben lesz szó.  

Végül, összefoglalásképpen az erőforrás-felhasználás leképzésével és elemzésével foglalkozó 
vezetői rendszerek hagyományos szakirodalmában az alábbi előfeltevés szintű jellemzőket találom 
érvényesnek: 

 A hagyományos számviteli szakirodalom által képviselt közelítés szemlélete a jövőre 
vonatkozóan alapvetően rövid távú, azaz a következő időszakra koncentrál (említettem 
ugyanakkor, hogy az angolszász irodalom a cost accounting keretében tárgyalja a beruházási 
számításokat is). A jövő megítélésében nincs bizonytalanság. 

 A hagyományos szemlélet funkcionális, s elsősorban a közvetlen értékelőállításra összpontosít. 

 Bár az erőforrásfogalom terjedelmét a számviteli szakirodalom meghatározásai sem korlátozzák, 
a rendszer működésének kibontásakor kiderül: a költségek tekintetében azok kizárólag az 
érintettek gazdasági jellegű hozzájárulásaival, illetve a jól operacionalizálható, könnyen mérhető 
erőforrásokkal dolgoznak. A számításokban alapvetően a Gutenberg féle elementáris tényezők 
jelennek meg, a nem tárgyiasult stratlégiai erőforrások között említett tényezők többsége nem. 
Az okok közül feltétlenül kiemelendők a leképzési (módszertani) problémák (ezekre korábban 
utaltam is); minden bizonnyal meghatározó viszont az is, hogy e rendszereknek a gyakorlatban 
gazdaságosan és ésszerű keretek között kell működniük, a bonyolultabb kérdések kezelése nem 
feltétlenül fér kereteik közé. 

 Ide kapcsolódik az, hogy az erőforrás felhasználása minden esetben „fogyást”, az 
értékmeghordozó képesség csökkenését jelenti. Az olyan vagyoni elemek, amelyeknek nincs 
értékcsökkenése vagy mennyiségileg nem apadnak, nem jelennek meg a rendszerben az 
értékelt erőforrás-felhasználások számbavételekor.  

 A felhasználást a rendszer a fizetési folyamatoktól elszakadva, egyetlen időpontba tömöríti. A 
költségalakulást lineárisnak tekinti. Az egyszerűség és a használhatóság érdekében viszonylag 
kevés (költséghelyenként/szervezeti egységenként, illetve költséggyűjtőként jellemzően egy) 
költségbefolyásoló tényezőt feltételez.  

 A döntéshozó jellemzően a homo oeconomicus, a gazdasági ember, aki (cél)racionálisan 
cselekszik, s nyereségmaximalizálásra tör. A lehető legmagasabb nyereség elérése mint fő cél 
mellé akkor férnek be más célok is, ha az előbbivel összhangba hozhatók.  
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