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BEVEZETÉS1

A tervezés különösen fontos ez az üzleti életben, a vállalatok működésének gyakorlatában. A 
tervezés előre mutat, az ellenőrzés visszatekint. Valahova a kettő közé – és fölé – helyezhető el a 
controlling, mely megpróbálja javítani a vállalkozások üzleti tevékenységét többek között azzal, 
hogy a döntések következményeit vizsgálja már a teljesülés közben. 
A pénzügyi és számviteli tervezés, illetve a controlling már külön-külön is nagyon érdekes és jól 
vizsgálható, kutatható, főleg gyakorlati részterület, de összefűzve, mint a pénzügyi-számviteli 
tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata, még érdekesebb, még nagyobb kihívással 
rendelkező terület.  

Értekezésem a „A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata” 
cím mellé egy alcímet is kapott, mivel nem csak a szakmai, elméleti oldalát szeretném vázolni 
a tervezési és controlling elméleteknek, hanem a gyakorlati oldalát is. Elgondolásom szerint 
sikere lehet egy kifejezetten Kkv-okra specializált „controlling csomagnak”, mely szakszerűen 
és gyakorlatiasan mutatná be a Kkv-ok számára a valóban alkalmazható pénzügyi tervezési és 
controlling eszközöket, módszereket. 

A tervezés és a controlling területén végzett kutatómunkám módszerei között az empirikus és 
az elméleti megközelítések egyaránt megtalálhatók. Az alkalmazott kutatási módszereket négy 
csoportba soroltam:

interdiszciplináris jellegű elméleti kutatás, amelynek segítségével megalapoztam az - 
egyes területek vizsgálatát, ez a szakirodalom feldolgozását jelentette; mind a hazai, 
mind a külföldi szerzők ez irányú munkásságát áttekintettem;
az általam készített kérdőív és a kutatási eredmények feldolgozása, elemzése - 
(gyakoriságok és kereszttáblák), majd abból következtetések levonása, és a hipotézisek 
vizsgálata;
ezt kiegészítettem és részben igazoltam más cégek és szervezetek által végzett hasonló - 
irányú kutatások vizsgálatával (APEH, KSH, ERFARET);
tudományos alapokon elméleti és módszertani megállapításokat tettem a pénzügyi - 
tervezési és controlling rendszerek továbbfejlesztésének területén, a kisvállalkozások 
számára egy könnyen bevezethető és alkalmazható eszközrendszer bemutatásával.

A rendszerelméleti problématerületen belül szakirodalmi kutatással világítottam rá a tervezés és 
controlling rendszerfogalom használatának módszereire és problémáira. A különböző irányzatok 
összevetése alapján fogalmaztam meg a controlling és a controlling-rendszer fogalmát. 
A kutatás egyik célja az volt, hogy kidolgozzak egy, a kisvállalatok számára valós gyakorlati 
értékkel bíró egyszerű pénzügy-controlling vizsgálati rendszert. A kutatás kiindulási 
feltételezése is az volt, hogy csak kevés kisvállalkozás használja rendszerszerűen ezeket az 
eszközöket. Ezen megállapításaimat a kérdőíves kutatás kérdésein, majd a hipotézisek vizsgálata 
közben vizsgáltam. A kutatási irány választásának indoka egyrészt személyes kíváncsiságom és 
érdeklődésem, másrészt, hogy a pénzügyi tervezés és a controlling helyzete még nem teljesen 

1 A kutatás a Talentum - Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen c. TÁMOP - 4.2.2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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tisztázott a Kkv szektorban, illetve nem ismerek kisvállalatoknak ajánlható gyakorlatias és 
kellően egyszerű – nem bonyolult informatikai platformokon alapuló – pénzügyi tervezési és 
controlling eljárásokat.
A kutatás részcéljain keresztül ennek megfelelően vizsgálja a Kkv-ok jelentőségét, szerepét és 
problémáit, majd a stratégiai-üzleti tervezés, valamint a pénzügyi és számviteli tervezés elméleti, 
szakmai anyagait, a controlling elméletét, fogalmai meghatározásait, nézőpontjait és legújabb 
kutatásait. Kitértem az – aktuális külföldi szakirodalomból fordított – legújabb elméletekre és 
kutatásokra is, és megvizsgáltam a magyar Kkv üzleti gyakorlatot is. 

A doktori értekezés klasszikusnak nevezhető szerkezetben született meg. A bevezetést követő 
részekben az elméleti összefoglalást, a következő részben a kisvállalati pénzügyi tervezési és 
controlling rendszert és végül az empirikus kutatást mutatom be. Az első rész a Kkv-okkal 
foglalkozik, bemutatja fogalmi kereteit, annak változását, jellegzetességeit, problémáit, az 
erősségeiket pont úgy, mint a gyengeségeiket. Sorrendben második témám a tervezés. Ebben 
bemutatom a stratégiai-üzleti tervezés szerepét és jelentőségét, a pénzügyi és számviteli tervezés 
funkcióit, összeállítását, a metódusokat. A tervezés a controlling részeként külön is felfogható, így 
ez a rész vezet át a következő a controlling témakörébe.  A történelmi áttekintéssel, a controlling 
kialakulásával kezdem, bemutatom a két fő irányzatot, a német és az angolszász nézeteket, 
fogalmakat. Bevezetem és elhelyezem a controllingot a szervezetben, vázolom az operatív és a 
stratégiai controlling eszközeit. 
Végül a primer empirikus kutatást mutatom be, melyet 2003-tól 2006-ig végeztem, a Kkv-
ok körében, az általuk alkalmazott pénzügyi tervezési és controlling eljárásokról. A kutatási 
kérdések bemutatása után kitérek az elemzés módszertanára is. A kutatási módszerek közül a 
saját kérdőíves felmérésem lebonyolítását és annak eredményeit ismertetem, majd összegzem az 
eredményeket.

Az eredeti kutatás, illetve a disszertáció 2003 és 2007 között készült, így a benne található adatok, 
megállapítások és módszerek ennek figyelembevételével értendőek és értelmezhetőek. Az eredeti 
disszertáció fejezeteit formai korlátok miatt erősen le kellett szűkíteni, illetve sajnos nem fértek bele 
sok oldalas mellékletként a KSH és APEH adatokat bemutató részek, illetve a kérdőív kiértékelésével 
kapcsolatos gyakoriság táblázatok, kereszttáblák és a kérdőív bemutatása.

Ez az erősen szűkített újrakiadás a Talentum - Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének 
fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP - 4.2.2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú 
projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósult meg, köszönet érte!
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1. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE

1.1. A kis- és középvállalkozások fogalmi meghatározása2, 3

A kis- és középvállalkozások (továbbiakban Kkv) meghatározása elsősorban nem jogi, hanem 
közgazdasági alapon történik, az adott vállalkozás előző, lezárt üzleti évére értendő működési 
mutatói szerint. 
Független vállalatok azok a vállalatok, amelyekben egy vagy több vállalatnak, önkormányzatnak 
vagy államnak külön-külön vagy együttesen sincs 25%-ot meghaladó részesedése, tőke, illetve 
szavazati jog alapján. 
A foglalkoztatottak számát az éves munkaegység (AWU4) szerint kell meghatározni. 

2005. január 1-jétől felső irányban módosult a Kkv-ok meghatározása5. 
Középvállalkozás az a vállalkozás, amelyben az összes foglalkoztatott száma 250 főnél kevesebb, 
és az éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió eurónak vagy a mérleg-főösszeg legfeljebb 43 
millió eurónak megfelelő forintösszeg, és a vállalkozás megfelel a függetlenség kritériumainak. 
Kisvállalkozásnak számít az a vállalkozás, amelyben az összes foglalkoztatott száma 50 főnél 
kevesebb, és az éves nettó árbevétel vagy a mérleg-főösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, és a vállalkozás megfelel a függetlenség kritériumainak. Mikrovállalkozás az a 
vállalkozás, ahol az összes foglalkoztatott száma 10 főnél kevesebb, az éves nettó árbevétel vagy 
a mérleg-főösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg és a vállalkozás megfelel a 
függetlenség kritériumainak.

1.2. A Kkv-ok általános jellemzői és problémái

„A 21. század elejének egyik nagy tanulsága (…) abban foglalható össze, hogy egy ország, egy 
régió, sőt a világgazdaság egészének sikere az óriásvállalatok, a nagyvállalatok és a Kkv-ok 
együttes sikerén múlik-, s ezek mikrogazdasági rendszerként való hatékony működését segíti, ha 
tudatosul bennünk, hogy a vállalat-irányításnak és a menedzsmentnek számos hasonló, de sok 
igencsak eltérő jellegzetessége is van.„ (Hoványi, 2005. pp. 129.)
Ha a nemzetgazdaságot egy piramishoz hasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Kkv-
ok a vállalkozások száma és az általuk foglalkoztatottak száma alapján, a piramis legalján, a 
legnagyobb számban helyezkednek el. Ők teremtik a legtöbb munkahelyet, a fejlődés egyik 
mozgatórugója, ők adják a GDP jelentős hányadát. A Kkv-ok mérete a piachoz viszonyítva 
általában kicsi, nincs igazán ráhatásuk a piacra, nem tudják az árakat befolyásolni (tökéletes 
verseny esetén árelfogadók). Viszonylag kevés vevővel állnak kapcsolatban, így egy-egy vevőnek 
jelentős hatása lehet a vállalkozás működésére, pl. egy nem fizetés veszélyes helyzetbe hozhatja 
a vállalkozást és ez kiszolgáltatottságot jelent (körbetartozás). Nagyban függenek a politikai-
gazdasági szabályozóktól és azok változásaitól. Rugalmasságuk abban mutatkozik meg, hogy 

2  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és közép-
vállalkozóknak, Budapest 2005. A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása  pp. 182-184. 
3  A rendszerváltás utáni új folyamatoknak megfelelően az Európai Bizottság 96/280/EC ajánlása a KKV-k meg-
határozására új elkülönítést javasolt. Ezt adaptálta Magyarországon az 1999. évi XCV. törvény, mely a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szól.
4  AWU (Annual Work Unit): éves munkaerőegység, minden fajta munkaerőinput átszámítása egy teljes mun-
kaidős dolgozó egyenértékére
5  Az EU statisztikák a nagyságkategóriákat mindig a létszámadatok alapján határolják el.
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tevékenységüket könnyebben tudják változtatni, kisebb a szervezetük és az információ – elvileg 
– könnyebben áramlik. Akkor lehetnek sikeresek, ha közvetlen és operatív alkalmazkodó 
képességüket megkülönböztető képességgé fejlesztik, mert többségüknek beszállítóként gyilkos 
árversenyben kell helytállnia. Gyorsabban tudnak döntéseket hozni, a vállalkozó közelebb 
van tulajdonosként a menedzsmenthez, a vállalkozó önálló tulajdonos, saját felelőséggel és 
kockázattal, aki – legtöbbször – saját maga irányít.
Hiányos a tervezési terület, a vezetők általában máról holnapra élnek, tervezgetnek, elvesznek 
a rengeteg jogszabályban és részletben, az információszerzés eseti, és nagyon ritka a stratégiai 
szemlélet. (Fodor, 2005., pp. 17-18.)
Tevékenységeik száma véges, földrajzilag kötöttek, kevesebb tartalékkal rendelkeznek, 
érzékenyebbek a zavarokra, nem igen engedhetik meg maguknak a selejt magas arányát, a 
termelési-értékesítési folyamatok megszakadását, a késedelmi kötbért, a hatékonyság romlás 
miatti bevétel/fedezetvesztést. 
Tipikus kisvállalati probléma a kapacitások nem megfelelő szintű kihasználása. A mérethiány 
technológiai, üzemméreti, adminisztratív, vezetési, kapacitáskihasználási, informatikai, stb. 
szempontokból hátrányt okoz. Hiányzik még a tanácsadói, ismeretterjesztői szerviz, vagy 
háttér, amellyel a gazdasági ismeretekben néha hiányt szenvedő Kkv-oknak valós tudást lehetne 
átadni. 

1.3. A hazai Kkv szektor szerepe és jelentősége

A Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium honlapján – anno – olvashatóak szerint: „A 
mikro-, kis- és középvállalkozások jelentős szerepet töltenek be az ország gazdasági életében, az 
alkalmazottak mintegy 60%-át, a bruttó hozzáadott értéknek csaknem 40%-át állítják elő, és az 
exportértékesítés közel 20%-át realizálják.” 
„A Kkv-ok szerepe azért fontos, mert piaci, likviditási helyzetük, hitelhez jutási lehetőségeik, 
beruházási aktivitásuk és adózással kapcsolatos magatartásuk jelentősen befolyásolja azt, hogy 
a közeli jövőben milyen technológiai fejlesztésekre, innovációra képesek és milyen mértékben 
tudnak kapcsolódni a modern technológiákat tartalmazó, exportra termelő (többségében 
külföldi tulajdonban lévő) cégekhez, mennyire képesek integrálódni (mint beszállítók) azok 
termelési folyamatába.” (Zemko, 2005.6)

A magyar Kkv-ok erősségei a következőkben foglalhatók össze7:
új vállalkozói generáció megjelenése: kreativitás és innovációs képesség lehetősége, jó - 
ötletek,
alkalmazkodási gyorsaság, rugalmasság a gazdasági és egyéb feltételekhez,- 
korábbi tapasztalatok felhalmozódása,- 
tudatos kapcsolatteremtés és kapcsolati tőke alkalmazása, vállalkozói hálózatok (lassú) - 
kialakulása,
javuló pénzügyi környezet,- 
jelentős humán erőforrás alkalmazása (kiaknázatlan tőke).- 

6  http://www.kopintalapitvany.hu/cipe.html
7  Saját szerkesztés
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A gyengeségek a következőkben összegezhetők:
technikai ellátottság nem megfelelő színvonala, alacsony jövedelmezőség és - 
hatékonyság, 
pályázati munka elégtelen színvonala,- 
kevés gazdasági és pénzügyi ismeret,- 
támogatásoktól való erős függés,- 
alacsony tőke- és magas munkaerő-intenzitás, - 
modern értékesítési, marketing és minőségi szemlélet nem megfelelő volta,- 
likviditási kockázatok, forráshiány,- 
alacsony K+F és innovációs tevékenység,- 
hiányos információk a partnerekről (körbetartozás),- 
munkaerő-piaci problémák, (alacsony munka-erőpiaci aktivitás, nem jellemző az - 
élethosszig tartó tanulás, a munkaerő mobilitása alacsony; jól képzett szakember 
hiány)
jogszabályismeret nem megfelelő volta,- 

A lehetőségek sora az alábbiakat jelenti:
hazai és nemzetközi lehetőségek kihasználása, kedvező földrajzi helyzet,- 
állami támogatásokkal való befolyásolás, motiválás adott cél érdekében (pl. innováció, - 
technológia fejlesztés, humánerőforrás képzés),
EU támogatások és pályázati lehetőségek igénybe vétele,- 
az euró zónához csatlakozással az árfolyamkockázat csökken/megszűnik, a tranzakciós - 
költségek csökkennek,
külső források bevonásának kínálati oldalról jelentkező bővülése, a pénzintézeti - 
szolgáltatások ár/szolgáltatás arányának javulása,
hazai és külföldi cégek közötti együttműködés, - 
technológiai fejlesztés – vásárlás és fejlesztés útján,- 
piaci lehetőségek, rések kihasználása.- 

A veszélyeket a következőképpen lehetne megfogalmazni:
állami szabályozások kiszámíthatatlansága, bürokratizmus,- 
lassú konvergencia-folyamat,- 
árfolyamváltozások és ezek kockázatai,- 
a verseny kiéleződése, versenyhátrány a nagyvállalatokkal szemben,- 
a belföldi kereslet elégtelensége,- 
KKV-ok hitelképességének alacsony szintje,- 
körbetartozás, nagymértékű függés,- 
szakember (szakmunkás) hiány, - 
politikai kockázatok.- 
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2. A STRATÉGIAI ÉS ÜZLETI TERVEZÉS, VALAMINT 
A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI TERVEZÉS

A tervezésnek – bármilyen tervezésről is legyen szó – rengeteg információra van szüksége. 
Első lépésben megtörténik az információs szükséglet meghatározása, ehhez tisztázni kell, 
hogy ezt a feladatot ki, milyen eszközökkel és időbeli határral végzi. Lényeges a költség-
haszon viszony szem előtt tartása, ne fizessünk „nagy árat” a szükségesnek ítélt információért. 
Második lépés az információk beszerzése és a feldolgozása. Ez után következik az információ 
átadása és bemutatása, illetve az információ tárolása, azaz az információáramlás. 

2.1. A tervezés jelentősége8 

Koordinációs hatás: Az egész szervezet számára célokat jelöl ki, majd az egész szervezet - 
valamennyi részének mozgását összefogja a célok megvalósítása érdekében.
Felkészíti a szervezetet a változásra: A tervezés során minden szervezeti egység - 
rákényszerül arra, hogy a saját részét átgondolja, és arra felkészüljön.
Projektek, hitelkérelmek elkészítéséhez nélkülözhetetlen.- 
Megfogalmazza a teljesítmény elvárásokat: A célok kijelölése és a kiválasztott cselekvési - 
változat lehetőséget nyújt a személyes teljesítmény célok meghatározására.
Menedzsment fejlesztése: A tervezés révén növekszik a menedzserek azon képessége, - 
hogy kezelni tudja az absztrakt gondolatokat, a bizonytalanságot, és tudjon 
szisztematikusan gondolkodni a jelenről és jövőről.
Alapot ad a controllinghoz. (Annak része, így lehet controlling rendszerben - 
gondolkozni.)

A tervezés során mindig találkozunk kockázattal. A kockázat egyfajta bizonytalanság, a veszteség 
veszélye, a nem várt kimenetelek bekövetkezése, azaz a kimenetelek bizonytalansága. A döntések 
során nem igazán a kockázatok elkerülése a cél, hanem hogy a menedzsment felmérje a kockázat 
nagyságát, és kidolgozza a megfelelő kompenzációt, hiszen nagyobb kockázathoz nagyobb 
ellentételezés szükséges. 
Mivel a „számviteli eredmények nincsenek tekintettel a kockázatra” (Katits, 2002., pp. 129.) 
szükségünk van különböző segédszámításokra. Minden előrejelzés szükségszerűen bizonyos 
feltételezéseken alapul, amelyek a múltbeli és a jövőbeli teljesítmény összefüggéseire és az 
előrejelzésben szereplő adatok közötti kapcsolatokra vonatkoznak. Az összefüggéseket kiegészítik 
a jövőben várt eseményeknek és trendeknek megfelelően. Mivel egy feltételezés érvénye csak a 
tény bekövetkezése után ellenőrizhető, több módszert fejlesztettek ki, hogy előzetesen segítsék a 
feltételezés megalapozottságának elemzését:9 

2.2. A tervezés módszerei röviden

A tervezés hagyományosan évenként egyszer történik meg, általában a megelőző időszak 
vége felé. Az minden tervezési módszerre igaz, hogy minden költséget, ráfordítást ott kell 
megtervezni, kimutatni, majd később elszámolni, ahol azok ténylegesen felmerültek. Minden 

8  Gyökér: Menedzsment oktatási segédanyag, 2005. pp. 24.
9  Harrington (1995.) alapján
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tervben szerepelnek bevételi tervek, számolnak kiadásokat (költségtervezés10), ezek után jönnek 
az eredménytervek, a pénzügyi terv és egyéb tervek. 

2.2.1. Hagyományos tervezési módszerek (az eljárás elve szerint)
Bázis alapú tervezés
Kiindul pontként az előző ciklus tényadataira épít. A múltban elfogadott, bázist jelentő tételeket 
kiindulási alapként fogadja el, és az alku tárgyát ezekben a rendszerekben a megszerzett források 
reálértékének megőrzése jelenti. A tervévi várható hatásokat próbálja meg beépíteni. Nagyvonalú 
tervezési módszer, mely nem igazán ad lehetőséget a beavatkozásra, a sarokszámokkal irányít.

Nulla bázisú tervezés (Zero base budgeting)
Nem számol az előző ciklus tényadataival, a „nulláról” indul, a feladatokat részelemekre bontják, 
és ehhez hozzárendeli alulról felfelé haladva a szükséges tételeket. Használható a benchmarking 
módszer, amikor egy hasonló feladatnak a terveit nézik meg, és az módosítják igény szerint. 
A tételeket nem tekintik automatikusnak, közvetlenül a célok, ráfordítások, eredmények és 
tevékenységek közötti összefüggéseket vizsgálja. Alulról építkezik, munka- és időigényes, de 
előnye, hogy az esetleges előző időszakbeli hibákat nem viszi tovább.

Fentről lefelé haladó tervezés (Top down planning)
Ebben az esetben a vezetés állapítja meg először a fontosabb célokat, majd ezek résztervekké 
bontják. A tervezők a vállalkozás egészére elkészítik a pénzügyi tervet, majd lebontják a 
vállalkozás egységeire. Hátránya az erős centralizáció. Ekkor az a cél, hogy az erőforrásoknak a 
tervben meghatározott átcsoportosításával alapvető stratégiai elmozdulásokat kényszerítsenek 
ki a szervezetből.

Lentről felfelé haladó tervezés (Bottom-up planning)
A tervezés másik formája, amikor a munka a hierarchia alsó szintjein kezdődik, és innen építkezik 
tovább felfelé a szervezetben. Ilyenkor a különböző részegységeknek kell összeállítani terveiket, 
és ezt kell összesíteni vállalati szintűvé. E formának az a hátránya, hogy a részegység-szintű 
tervek nem mutatnak azonos irányba, hiszen céljaikat illetően eltérőek lehetnek. Ez a tervezési 
gyakorlat abból indul ki, hogy az alacsonyabb szintű szervezeti egységek – közelebb lévén a 
piachoz és a környezethez – jobban fel tudják mérni lehetőségeiket és fenyegetettségeiket. 

Ellenáramú tervezés (Top down & bottom up egyszerre)
Napjaink tervezési gyakorlata már fejlődött az előbbi két szinthez képest, hiszen helyesebb, 
ha a tervezés e két típusa nem önmagában szerepel, mindkettő jelen van. A helyes arányt a 
vállalkozás stratégiája, jellege határozza meg. A gyakorlat azt igazolja, hogy az az eljárás az 
előnyösebb, amikor az átfogó összefüggéseket bontják le a vállalkozások egységeire, mivel az 
egymástól függetlenül készülő résztervek együttesen irreális pénzügyi igényeket fogalmaznak 
meg. De ettől függetlenül nem lehet a részegységek hozzászólásainak figyelembe vétele nélkül 
tervet készíteni, éppen erről szól a fent említett együttműködés, integráció.11 Itt általában először 

10  A mai controlling gyakorlat a költség és eredménytervezésnél a részköltség számításon alapuló rugalmas 
tervköltség kalkulációt alkalmazza.
11  Számos tervrészlet egység szintjén nem is értelmezhető, pl. éppen a pénzügyi tervezés szempontjából fontos 
forrásösszetétel, tőkeszerkezet.
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a felső szintű vezetés kitűzi a fontosabb célokat, majd a hierarchia alárendelt elemei ezekből 
levezetik saját részcéljaikat, elkészítik részterveiket. Ezután koordinált módon foglalják össze 
az alsóbb szintek terveit és alakítják ki a vállalkozás üzleti tervét. Ez főleg a költségvetési és az 
állami felügyelet alá tartozó szerveknél valósul meg (tervalku). Előnye, hogy felelősségérzetet 
ad a részlegeknek a költségvetés betartásához és hogy az alsó szinteken lévő információkat is 
felhasználja, veszélye, hogy az erős érdekérvényesítő többet kap, mint megérdemel.12 

Gördülő tervezés (Rolling forecast)
A tervek alapján minden hónapban egy-egy hónapot az időskálán előretolva megújítják az éves 
terveket, alkalmazkodnak a változásokhoz13. Indokoltsága, hogy mire kielemeztük a tervet, 
addigra már nem fogunk tudni beavatkozni az üzleti folyamatokba, és erre bizony szükség van. 
A tervvel szemben viszont követelmény, hogy folyamatosan biztosítsa az előrelátást a kiválasztott 
időtávra. Így minden (mérleg, cash flow, eredménykimutatás) sorban meg kell vizsgálni, hogy 
valószínűleg mi növeli és mi csökkenti a tételeket, és ennek milyen hatása lesz. Aktualizálni 
kell, havonta kell vezetni a terv-tény eltéréseket, az előző alapján újra kell számolni a következő 
negyedév tervszámait, valamint tovább kell haladni. (Gyulai, 2004. pp. 23.)

Számos kritika éri kerettervezést a vezetők és a controllerek részéről is. (Gleich-Kopp, 2001. 
pp. 3.) Nehezen érthetőek a tervezési eljárások, átláthatatlan a tervezési folyamat, túl költséges, 
túl sok emberi – controlleri – erőforrást köt le, a tervek sokszor az elfogadásukat megelőzően 
elveszítik aktualitásukat, a vezetők nem tartják be a határidőket, a tervegyeztetés lassítja a 
tervezést, túl pénzügyi irányultságú14. 

2.2.2. Újabb módszerek – Tevékenység és folyamatmenedzsment
Mivel ma már a verseny szinte nem is a vállalatok vagy termékek, hanem folyamatok között zajlik 
– ki tudja olcsóbban, hatékonyabban végrehajtani az adott folyamatot –, a vállalat folyamatait 
állandóan újraértékelik. Középpontjában a vevő, a folyamatok és az üzleti kulcsfolyamatok 
(értékteremtő folyamatok) mentén irányított vállalkozások tervezési rendszere van, ekkor 
valamilyen folyamattervezési-rendszer kialakítása válik szükségessé. 

Activity Based Costing – tevékenységalapú költségszámítás
Az eredményes gazdálkodáshoz, a költségcsökkentéshez pontosan tudnunk kell, hogy milyen az 
egyes tevékenységek erőforrás és költségigénye, és hogyan rendelhetők az egyes termékekhez, 
vevőkhöz, tranzakciókhoz. Ezt hívják Activity Based Costingnak (továbbiakban ABC), 
vagyis tevékenységalapú költségszámításnak. Célja: a szervezet céljait kevesebb erőforrás 
felhasználásával, azaz alacsonyabb költségszint mellett megvalósítani a tevékenység alapú 
költségszámítási rendszerekből származó információk alapján; a vevők és/vagy termékek/
szolgáltatások jövedelmezőségének jobb megértése, hogy a közvetlenül egyedi termékekhez 
nem kapcsolható általános költségek felosztását pontosabbá tegye.

12  Béhm meghatározásai Béhm (1994.) pp. 24-25., Béhm (1998.) pp. 268.
13  A cégek 43%-a néha, 35%-a ritkán, 22%-a mindig korrigálja a terveit a gördülő tervezés eredménye alapján. 
Kocsis-Ötvös-Bereczki, 2002, www.mfor.hu/cikkek/9335.html pp.1.
14  Arról nem is beszélve, hogy ahol nincs tiszta és vállalt stratégia ott nem is lehet tervezni. Ezt nem soroltam be 
a kritika és probléma témakörébe, mert itt már feltételezem, hogy ahol terveznek, ott stratégia is van.
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A koncepció már több mint tíz éves, Magyarországon mégis csupán 15-20 nagy cég használja, 
(Világgazdaság, 2005. április 15. pp. 7.) mivel ez a módszer a hagyományosnál jóval több adat 
rendszeres gyűjtését igényli, ami növeli a kiadásokat és a módszer időigényesebb.
Az ABC rendszer tehát a költségeket a tevékenységekhez rendeli. A jó mérés igencsak lényeges, 
hiszen csak a pontos bekerülési költséget a piacon érvényesíthető árral összevetve alkothatunk 
képet arról, hogy a vállalati tőkére jutó hozam megfelel-e tulajdonosi elvárásoknak. Ezt mutatja 
a tevékenységalapú költségszámítás: itt először a jól elkülöníthető vállalati tevékenységeket kell 
azonosítani, és utána ezek költségeit válogatjuk szét. Majd az adott tevékenységet elemezve 
megkeressük azt a vetítési alapot, amely a leginkább hat a művelet összes költségére. 

Beyond Budgeting (Tevékenység alapú költségvetés-készítés)
Jóllehet mindig is törekedtek a „Better Budgeting15“ értelmében egy fokozatos javításra16, 
mégsem sikerült a kilencvenes évekig jelentős előrelépést tenni. A Hope és Fraser féle Beyond 
Budgeting koncepciója meghozta az elmozdulást. A „Beyond Budgeting Round Table”17 –  
(BBRT) kezdetben mintegy hatvan nagyvállalatból álló – kezdeményezés 1998 óta foglalkozik a 
tervezési gyakorlatok feltérképezésével és megismerésével. A javasolt „BBRT modell” lényege a 
rögzített teljesítménymérés rugalmatlanságának feloldása dinamikus, a környezeti változásokhoz 
alkalmazkodó mutatók alkalmazásával. 
A modell a hatékonyság és az eredményesség növelését tűzi ki célul a stratégiai célok figyelembe 
vételével. Szakít a fix mutatók korlátaival, a rögzített, általában pénzügyi mutatókat és célokat 
dinamikus, az adott iparágon belüli versenyhelyzettől függő Kulcs Teljesítmény Mutatók18 
váltják fel, melyek más vállalatokat használnak viszonyítási pontként, azaz benchmarkolnak. 
A szervezet felső szintjein pénzügyi jellegűek ezek a mutatók, de minél inkább közeledünk 
a végrehajtó szintekhez, annál jellemzőbben naturális mutatószámokkal találkozunk. Az 
alkalmazott teljesítményjelzők és a benchmarking elősegíti, hogy jelentősen lecsökkenjenek az 
éves terv kijátszására irányuló törekvések, nem kell irreális erőforrás követelményeket beállítani. 
A döntések helyi szintre delegálásával (döntési szabadság, team-hez rendelt felelőség) a nyílttá 
tett piaci információk a leghatékonyabban használhatók fel, hiszen a visszacsatolás is így lehet a 
legrövidebb. Ennek következménye, hogy a piaci igények (központban a vevőkért való felelősség) 
határozzák meg a vállalat tevékenységét és az egyes szervezeti egységek egymással folyamatszerű 
kapcsolatban állnak, egy integrált rendszert alkotnak
A Beyond Budgeting egy vezetési filozófia, amely irányadó elvekkel van alátámasztva. Mivel 
minden szervezet más-más kiindulási helyzetben van, nincs általános recept a Beyond Budgeting 
modell bevezetésére. A Beyond Budgeting rendszerben kevesebb tervérték kerül rögzítésre, de 
nem jelenti azt, hogy egy Beyond Budgeting környezetben kevesebbet terveznének. A rendszeres 
kerettervezési rituálé elhagyása lehetővé teszi a vállalatok számára a folyamatos erőforrás-

15  Egyszerűbb, hatékonyabb, kisebb tervezési rendszer kis lépésekben megvalósítva, a kerettervezés kiegészíté-
seként.. (Hanyecz, 2006, pp. 222.)
16  Valamivel több IT, valamivel kevesebb komplexitás, valamivel gyorsabb megvalósítás.
17  www.cam-i.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlebr=72
18  Rychen kritikával illette a kulcskompetencia kérdéskört, mivel szerinte az egyes társadalmak és különböző 
időszakok között hatalmas különbségek vannak a kultúrák, a képességek, a politikai és gazdasági prioritások, 
életmódok meghatározása és megítélése tekintetében, akár még az OECD országokon belül is. Ezekből a kü-
lönbségekből arra lehet következtetni, hogy nagyon eltérőek a társadalommal, intézményekkel, szervezetekkel és 
az egyénnel szembeni elvárások is. Rychen, 2006., http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-
03_valasz
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irányítást a gördülő tervezés alapján Ezek jellemzően a korábban szokásos árbevételi-költség-
fedezeti végszámok helyett néhány kulcsfontosságú adatot tartalmaznak, mint a megrendelések, 
értékesítések, költségek és tőkeráfordítások. A kerettervezés ilyenfajta változtatásának célja, 
hogy a vállalati rugalmasságot, kreativitást és teljesítményösztönzőket erősítsük anélkül, hogy az 
a szükséges kontrollt és az irányítást veszélyeztetné.19 Újdonsága nem az egyes alapelvekben van, 
hanem ezek együttes célzott alkalmazásából levonható potenciális követetetésekben – a klasszikus 
költségvetés-készítésről, mint vezetői eszközről való lemondás. A BBRT felfogást követők 
elfogadják és támogatják a büdzsét a pénzügyi nagyságban kifejezett jövőbeli események és 
állapotok értelmében, amely az aktuális és ténylegesen eluralkodó információhelyzetnek alapján 
felbecsülhető. A radikális Beyond Budgeting modellek20 szigorúan elutasítják a fix, ill. rögzített 
költségvetéseket, amelyek egy teljesítményszerződést testesítenek meg a felső menedzsment és 
az operatív vezetés között. A radikális módszer tehát a költségvetés készítés, illetve a költségvetés 
kikapcsolását célozza meg, rögzített teljesítményszerződéként értendő, és egy megváltozott 
menedzsmentfelfogás, de ez nem a tervezésről vagy a menedzsmentről való lemondás, hanem a 
menedzsmentfolyamat szisztematikus átdolgozása és optimálása. (Theuermann, 2005. pp. 10-12.) 

A folyamatköltség-számítás koncepciója21 
Az tény, hogy az a vállalat, amely képes egyszerű, standard, hatékony folyamatokat22 kialakítani 
jelentős versenyelőnyre tud szert tenni. Ha ezt folyamatosan fejleszteni is tudja, azaz a működését, 
a termékeit/szolgáltatásait folyamatosan egyre egyszerűbbé és olcsóbbá teszi, akkor hosszútávon 
megerőzi az erre épülő versenyelőnyét, ez a folyamatmenedzsment.  (Vida, 2004. pp. 1-2.)

A folyamatköltség-számítás a hagyományos költségszámítást kiegészítő elmélet. Főleg az általános 
költségek területén alkalmazzák, amelyek költségei nem állapíthatóak meg gyártási tervek alapján. 
Az általános költségeket transzparenssé és ez által irányíthatóvá szeretnénk tenni, meg szeretnénk 
állapítani, hogy vannak-e egymást átfedő területek, ahol költségeket lehet csökkenteni. Az egyes 
tevékenységek megszervezésénél és ellenőrzésénél nem azok szervezeti kapcsolódását, hanem a 
folyamatok megvalósításában betöltött szerepét veszi alapul. A kiindulópont az, hogy mennyi 
erőforrást használ fel az adott folyamat, ezért meg kell határozni a folyamatok elvégzéséhez 
szükséges erőforrásokat, majd a költségeket az erőforrások alapján rendeli a folyamatokhoz. A 
költségelszámolás két fő lépése: a költségeket először a költséghelyekről folyamatokra, majd a 
folyamatokról termékekre vagy piaci szegmensekre számoljuk el. Azokon a területeken érdemes 
alkalmazni, ahol jelentősek a kiadások23. A folyamatköltség-számítás előnye a kérdésfelvetésében 

19  A szakirodalomból látszik az angolszász (amerikai) és a német szemlélet „ellentéte”, amely ezen területre 
is kisugárzik. Az angolszász szemléletben hajlandóak teljesen elvetni a kerettervezést és a Beyond Budgeting 
szerint működni, míg a konvenciózusabb német szerint nem szabad teljesen elhagyni a kerettervezést, hanem 
azt lazítani kell (fokozatos bevezetés), illetve meg kell vizsgálni, hogy a hagyományos kerettervezés mely funkció 
mely konkrét más eszközzel kerülnek megvalósításra. (vö.: Peter Bunce, Robin Fraser, Jeremy Hope és Peter 
Horvath)
20  A Beyond Budgeting módszerével szemben azonban kritikák is megfogalmazódnak: 1. legtöbb esetben nin-
csenek valóban összehasonlítható vállalatok, és mindenekelőtt nem lehetséges ezek valódi adatainak megismeré-
se; 2. egy benchmark pedig nem minden: ha egy vállalat ugyan relatíve jobb, mint a konkurencia, attól még szem-
besülhet fizetésképtelenséggel. (Berger-Vogel, 2007., http://www.controllingportal.hu/?doc=tk_t&t=5&d=614
21 Tulajdonképpen az ABC igényli a folyamatok elemzését.
22 A folyamatok átszervezése – vagy újjászervezése – három féle módon valósulhat meg: 1. meglévő folyamatok 
újragondolása/átalakítása 2. új folyamatok kialakítása 3. folyamatok kiszervezése (outsourcing)
23 Viszonylagos bonyolultsága miatt induló vállalkozásoknál egyszerű bevezetni.
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rejlik, melyek azok a folyamatok amelyek a fix és általános költségek növekedéséhez vezettek, és 
ezeket hogyan osszuk fel a folyamatokra? (Witt-Witt, 1994., pp. 110.)

A folyamatok teljesítményét alapvetően a minőség, az idő és a költség tekintetében szoktuk 
megítélni:

minőség – milyen a folyamat outputja, mennyit hibázunk, mennyire elégedettek velünk - 
ügyfeleink;
idő – milyen átfutási idővel fut le a folyamat, mikorra készül el az output;- 
költség – mibe kerül a folyamat egyszeri lefutása.- 

Jellemzően a vevők e hármas mentén ítélik meg a vállalatot: milyen terméket/szolgáltatást, 
milyen áron és mennyi időn belül kapják meg. Éppen ezért folyamatainkat e három dimenzió 
mentén kell, javítsuk. A helyes folyamatköltség-számítás feltétele, hogy csak olyan területeket 
vonjunk be a folyamatköltség-számítás körébe, ahol túlnyomórészt ismétlődő tevékenységek 
találhatóak és csak olyan erőforrásokat számoljunk el, amelyek okozatilag24 szükségesek a 
folyamat megvalósításához. Team vagy projektköltségeket ne rendeljük folyamatokhoz.  

A folyamatszemlélet előnye, hogy problémák esetén nem emberi hibákat keres, hanem 
hibás folyamatokat, „cél a napi operatív rutin részévé tenni a folyamatkontrollt, illetve 
folyamatfejlesztést, azaz beilleszteni a meglévő irányítási rendszerbe.” (Vida, 2004. pp. 2.)

2.3. A pénzügyi-számviteli tervezés

A pénzügyek hatékony menedzselése ma már minden vállalkozás számára létszükséglet, hiszen 
a likviditás jó szabályozása, a helyes befektetési és finanszírozási döntések meghozatala révén 
erősödik a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és piaci helyzete, biztosítható a vállalkozás 
eredményes működtetése és hosszú távú fennmaradása. 

Az üzleti terv egyik fontos része a pénzügyi terv (mint finanszírozási terv is), mely a tervezés 
pénzügyi hatásaira, a vállalkozás pénzügyi feladataira, a bevételek és kiadások előrejelzésére és 
megfelelő ütemezésére helyezi a hangsúlyt. A nemzetközi szakmai felfogásban a pénzügyi terv 
az üzleti tervben megfogalmazott üzleti tevékenységek szintézisét adja oly módon, hogy kifejezi, 
ezek mibe kerülnek, és mit hoznak. A pénzügyi tervezés az a folyamat, amelynek során a gazdasági 
döntések összes hatását mérlegelik, értékelik, feladata a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának 
biztosítása. Épít a forgalmi, termelési, beruházási, beszerzési és költségtervek adataira, amelyek 
a múlt adatain és az előre látható változásokat felölelő becsléseken és számításokon alapulnak, 
– megfelelő mértékben beépítve az előre nem látható, rendkívüli események hatásait – azaz a 
pénzügyi tervezés előretekintő folyamat. Nem csupán előrejelzési céllal készül, hanem döntéseket 
fejez ki. (Sinkovics, 2002. pp. 77-78.)

 „A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony operatív és stratégiai horizontú 
működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése.” (Sinkovics, 2002. pp. 75.) A források 
hatékony működtetésének feltétele, hogy gazdaságosan működő eszközöket finanszírozzunk, a 
források felhasználása megfelelő hozadékot biztosítson, és a felmerülő forrásszükséglet mértéke 
arányos legyen az outputokkal. Mindezt a lehető legkisebb tőkeköltségekkel biztosítsuk ésszerű 

24 Okozathelyesség, lásd később a controlling részben.
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kockázat mellett. A pénzügyi tervezésnek biztosítani kell az egészséges eszköz és forrásarányokat, 
likviditási arányokat, hatékonyságot és profitabilitást. Ezek biztosítására a tervezőnek 
meghatározott pénzügyi hatékonysági szabályokat kell figyelembe venni. Ezek a finanszírozási 
szabályok a pénzügyi auditból nőttek ki, (Sinkovics, 2002. pp. 140-148.) ezekre a „finanszírozási 
aranyszabályokra utal Kleinbeckel is Pénzügyi és likviditási irányítás c. művében, pp. 44.)
 
A pénzügyi tervezés funkciói25:

informáló funkció: információt nyújt a vállalkozás vagyoni, jövedelmi és pénzügyi - 
helyzetéről, az elérni kívánt célról;
orientáló funkció: a vállalkozás egységei részére megmutatja a tevékenységek közös - 
irányát;
ellenőrzési funkció: a tervszámok viszonyítási alapul szolgálnak a tényszámok - 
elemzésénél.

A pénzügyi tervezési munkát minden vállalkozás másféleképpen oldja meg. Nincs egységes 
eljárás, de semmiképpen sem jó, ha olyan személy végzi, akinek más munkaköre is van. A mai 
gyakorlat, hogy külön tervezőt alkalmaznak, de ez nem mentesíti a vállalkozás menedzsmentjét a 
tervezési döntések alól. A legjobb megoldás, ha külön szakértői csoportot hoznak létre a tervezési 
feladat ellátására. Ekkor ugyanis több szakterület szakértői dolgoznak együtt, ez a csapatmunka 
hozzájárul a vállalati kommunikáció javulásához is, általa az együttműködés a vállalkozásnál 
önmagában is javul. A koordinációra ne úgy tekintsünk, mint egy önálló munkafolyamatra, 
hanem mint olyan tevékenységre, amely végigvonul a pénzügyi tervezés egész folyamatán. 
Nagyon fontos, hogy a pénzügyi tervezés ne elkülönített munkaként, munkakörként jelenjen 
meg, hanem, mint egy folyamatosan zajló, egyfajta kapaszkodót jelentő integráló tényező. 
(Béhm, 1994. pp. 19.) 
A pénzügyi tervezés technikai háttere is jelentősen megváltozott napjainkra. A mai számítógéppel 
készített tervek, jelentések, azon túl, hogy megfelelő infrastruktúrát igényelnek, akár napi 
jelentéskészítésre is lehetőséget adnak. 

2.3.1. A pénzügyi és számviteli tervezés menete 
A pénzügyi tervezést leegyszerűsítve úgy foghatjuk fel, hogy a tervezés során a pénzügyi vezetők 
– a pénzügyi elmélet és modellek segítségével – válaszokat igyekeznek adni a vállalat tulajdonosai 
és vezetőtársaik kérdéseire. A tervezési folyamat tehát számba veszi:

a vállalat előtt álló beruházási lehetőségeket, az abból adódó tartós eszközlekötéseket és - 
az azokhoz kapcsolódó lehetséges finanszírozási forrásokat; 
a jelenben hozott vagy hozható pénzügyi és egyéb gazdasági döntések jövőbeli várható - 
következményeit a vállalat helyzetére és működésére; 

25  Információigény rendező elvei: rendeltetés elve (elemzéshez, döntésekhez), jelleg szerinti strukturálás elve 
(extenzív, intenzív, illetve additív, fajlagos és dinamizmusmutatók), eredet elve (környezeti és vállalton belüli 
információk), időhorizonthoz igazodás elve (rövidebb és hosszabb időtávra vonatkozó információk, tartalmuk-
ban igazodva a választott időhorizonttal), tartalom és megjelenítés elve (szóbeli vagy írásos, ez lehet leíró vagy 
számszerű)  
Információk típusai (a tervezésben): környezeti és vállalaton belüli információk, piaci, műszaki és gazdasági 
információk, adatszerű és intuitív információk, emberi vonatkozású információk. (Varsányi – Virág, 1997. pp. 
25-26).
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a lehetséges döntési változatokat, amelyek segítségével a vállalat tényleges pénzügyi - 
döntéseit kiválaszthatjuk; 
ezt követi a tényleges döntések meghozatala, az ún. „végső pénzügyi terv” megalkotása; - 
az utolsó lépés időben késleltetetten következik, amikor a ténylegesen megvalósult - 
gazdasági-pénzügyi folyamatokat összehasonlítjuk a pénzügyi tervekkel. 

A mérleg előrejelzése (az éves státusz)
A mérleg előrejelzése az eszközök és források jövőbeni állományának előrejelzésére szolgál, a 
vállalat befektetési, beruházási és finanszírozási tevékenységének döntéseinek hatásait mutatja. 
A vállalat pénzügyi és vagyoni helyzet változásait mutatja ki az eszköz- és a forrás-felhasználás 
változásainak – nem túl részletes – részletezésével. (Kresalek, 2003., pp. 231-232.) 
Az előre jelzett mérlegnek tartalmaznia kell az induló állapotot, a várható helyzetet az első 
év végén és a pénzügyi tervezésbe eső évek végén. A mérlegterv adatai összefüggnek az 
eredményterv a pénzforgalmi terv adataival, mivel azoknak alá kell támasztaniuk az előrejelzett 
mérleget. A mérlegsorok – soronként! – tervezendők az állományukra kiható előre ismert vagy 
tervezett döntések alapján, valamint egy vagy több megelőző időpont adatai alapján kiszámított 
mutatókkal.
„A változások mérlege a vállalkozás két állományi mérlegének mérlegtételei között fellépő 
különbségek ábrázolása. (…) Megmutatja, hogy mekkora a vállalkozás bővítéséhez szükséges 
beruházások tőkeigénye, másrészt, hogy a vállalkozás mekkora saját finanszírozással számolhat, 
illetve, hogy mikor és milyen nagyságrendben válnak szükségessé saját és idegen eszközök.” 
(Kleinbeckel, 1993. pp 26-27.) 

Eszközök előteremtése = Forrásnövekedés – Eszközcsökkenés
Eszközök felhasználása = Eszköznövekedés – Forráscsökkenés

1. sz. ábra: Az F-modell

Forrás: Kleinbeckel, 1993. pp 55.
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Az F-modell alapján nézzük a szabályokat: 
Befektetett eszközök: Tervezzük őket a legalacsonyabbra, és fektessük be őket a - 
legjövedelmezőbben. Csak a biztos és magas hozammal járó beruházási programokat 
valósítsuk meg. A beruházási programot igazítsuk a fi nanszírozási lehetőségeinkhez. 
Forgóeszközök: Tervezzük őket a lehető legalacsonyabbra, a szokásos üzletmenetnek - 
megfelelően, kerüljük a magas készletszintet és a kintlévőségeket. 
Saját tőke: Rögzítsük a szükséges saját tőke arányt, ne vonjunk be túl sok külső forrást - 
(hitelt), 
Működő tőke (Working capital): Tervezzük olyan nagyra, hogy a forgóeszközök - 
fennmaradó részét hosszú lejáratú forrásokkal is fi nanszírozni tudjuk és, hogy a terv 
betartása mellett ne kelljen hitelt felvenni annak fi nanszírozására. 
Áthidaló kölcsön (folyószáma hitel): A szezonális hatások, hullámzások kiegészítésére - 
igényelhető a normál üzletmeneten felül. Legyen egy kis ésszerű banki tartalékunk, 
hogy a felmerülő rendkívüli események ne okozzanak gondot. 

Mint az alábbi táblázatban látható, Kleinbeckel a pénzügyi és likviditási irányítás alapjává a nyitó 
és a záró mérleg és eredmény-kimutatás között ezeket a pénzszükséglet-pénzfedezet oszlopokat 
iktatta be, és bemutatta a soronként keletkező és a soronként szükséges pénzszükséglet-
pénzfedezet viszonyát, és a finanszírozási döntés megtervezésének módszerét, feltételeit és 
sikerkritériumait. A módszer képes összekapcsolni a finanszírozási döntések optimálásának 
szempontjait a pénzügyi struktúra egyidejű egészségességének megőrzése szempontjával. Az 
F-modell módszer alapgondolata tehát, hogy valamely nyitó mérlegállapotból a vállalati terv 
segítségével mérlegsorosan vizsgáljuk az adott mérlegtétel által az adott időszakban keletkező 
pénzfedezetet és pénzszükségletet, és a teljes mérlegstruktúrára tekintettel hozzuk létre az 
egyensúlyt és vele a zárómérleget. Az elemzést célszerű elvégezni egyrészt a múlt időszakra 
(visszatekintő elemzés), illetve 3 évre előre, így megláthatjuk a hiteligény hullámázását. Végezzünk 
terv-tény összehasonlítást, mely megmutatja az eltéréseket és megindokoljuk azt. Végezzünk 
horizontális (saját tőke vs. befektetett eszközök) és vertikális (saját tőke vs. kötelezettségek) 
mérlegelemzést a saját tőke összhangjának megállapítására. (Kleinbeckel, 1993., pp. 32-39.)

1. sz. táblázat Pénzszükséglet és a pénzfedezet meghatározása az F-modell szerint

 Forrás: Kleinbeckel, 1993, pp. 51
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Így tulajdonképpen a vállalat finanszírozásának tervét készítjük elő az eszközök és források 
tervezésével. Az eszközoldalon meg kell tervezni a kívánt nagyságú és összetételű eszközöket, 
azok változását, melyet alapvetően a vállalati tevékenység jellege és erőforrásigénye határoz 
meg. Ehhez tervezzük hozzá a tőkeszükségletet, a forrásoldalt. Célja a külső finanszírozási 
lehetőségek nyitva tartása a vállalati tőkeáttételi célkitűzések figyelembevételével, feladata 
tőkestratégiai koncepciók kidolgozása és a pénzügyi terv hozzáigazítása a követelményekhez 
és a célokhoz. Kisvállalkozásoknál is könnyen megoldható ez a fajta tervezés, majd a gördülő 
tervezés módszerével, negyedévente gördítsük előre az aktuális helyzetet a változások figyelembe 
vételével. 

Likviditás tervezés
„A likviditás a vállalkozás azon képessége, amely azt mutatja, hogy a vállalkozás képes-e az 
esedékes fizetési kötelezettségeket egy bizonyos időpontban (napon) maradéktalanul teljesíteni.” 
(Kleinbeckel, 1993., pp. 22.) 
Likvid eszközökre szükség lehet a fizetőképesség fenntartása szempontjából (készpénz tartalék), 
óvatossági szempontból (pótlólagos likvid eszköz (forgóeszköz) tartalék az előre nem látható 
fizetésekre) és spekulatív szempontból a kedvező üzleti lehetőségek kihasználása végett.  
A likviditás négy alapkérdése:

Milyen gyorsan adható el egy vagyontárgy? (likvidálhatóság, pénzzé tehetőség)- 
Hogyan finanszírozhatóak a vagyontárgyak? (aktívák fedezettsége a kötelezettségekhez - 
képest)
Milyen fizetőeszközök állnak jelenleg rendelkezésre? (forgóeszközök)- 
Teljesíthető-e egy periódus valamennyi fizetési kötelezettsége? (likvideszközök és a - 
befizetések meghaladják a kifizetéseket?) (REFA, Pénzügyi controlling, 2006., pp. 48.)

Az értékesítési tervből pénzbevételi terv, az eladások alapján készített termelési tervből költségterv 
és pénzkiadási terv készíthető. Ehhez illeszthetőek ez egyéb tervezhető tételeket (kamatok, adók, 
beruházások és finanszírozásuk), így kapjuk meg az időszak teljes pénzáramát. A működő tőke 
alapesetben a forgóeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek különbözete, amely megmutatja, 
hogy a forgóeszközök mekkora hányadát nem kell a rövidlejáratú kötelezettségek fedezetére 
fordítani. A likviditás tervezéséhez tartozik még az is, hogy forráshiány esetére készítsünk 
tervet, ha pótlólagos forrásokat kell bevonnunk, illetve, hogy hogyan használjuk fel, fektetjük 
be a felesleget. 

Az eredmény-kimutatás előrejelzése (Eredménytervezés)
Mint az ábrából látható, az eredményesség középpontjában a jövedelmezőség és a fizetőképesség 
áll. A jövedelemszámítás szintjeit elsődlegesen a fedezeti összeg és az üzemi (üzleti) tevékenysége 
eredménye képezi, mivel döntően az előállítási tevékenység áll a tervezés homlokterében. Az 
eredmény tervezése során az eredményt érintő bevételek és kiadások, költségek számszerűsítése 
történik, általában különböző fedezeti lépcsőkben. 
Mivel a pénzügyi tervezés egyik központi kérdése a tőkeszükséglet tervezése, a likviditás és a 
jövedelmezőség állandóan versenyben áll egymással. Ha likvidek akarunk lenni, akkor nincsenek 
kihasználva a pénzeszközeink, ha nincsenek tartalékok, akkor a likviditás kerül veszélybe. 
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2. sz. ábra: Összefüggés a pénzügyi tervezés és a nyereségtervezés között

Forrás: REFA, Pénzügyi controlling, 2006., pp. 87.

Legszorosabb értelmezésben az értékesítési és a termelési terv adataiból tudunk kiindulni, 
mikor meghatározzák a piaconként tervezett eladásokat (átlagárak, volumen) azok változását 
is figyelembe véve. A kezdő készletek és az értékesítési terv ismeretében tudjuk meghatározni 
a közvetlen költségeket és a közvetett költségek egy részét. Ez lényegében hasonlít a 
jövedelemtervhez, de kitér az eredményfajták mellett az eredmény felhasználására is. Különösen 
a kereskedelmi vállalkozásoknál nem szabad megfeledkezni a készletezési tevékenységről 
sem, hiszen a raktárkészlet változása hat az eredmény szintjére, a növekvő készletek lekötött 
tőkenövekedéssel, romló eredménnyel járnak, noha a készlet a „miénk”, tehát vagyonszinten 
nem csökkentő tényezők. 

A cash flow-kimutatás előrejelzése
„Cash flow: egy vállalkozás rendelkezésére álló pénzeszközeinek változása adott időszak alatt.” 
(Kleinbeckel, 1993, pp. 23.)
A cash flow-kimutatás a pénzeszközök képződésének és felhasználásának folyamatáról tájékoztat. 
A pénz be-, és kiáramlás különbözetét jelenti, fő-, és másodlagos üzleti tevékenység, a befektetési 
tevékenység és finanszírozási műveletek hatását mutatja a pénzforgalomra. Megmutatja, hogy 
milyen célokra fordítják a vállalkozás működéséből és más forrásokból származó pénzeszközeit. 
Így azokat a tételeket kell megvizsgálni és tervezni, melyek konkrét pénzmozgással járnak. 
Abból a szempontból, hogy a cash flow előrejelzés eredményes legyen, két fontos körülmény 
bír alapvető jelentőséggel. Egyik körülmény, hogy a cash flow-kimutatásokat milyen időbeli 
bontásban (havi, negyedéves) állítják-e össze, a másik, hogy ezeket az összeállításokat mekkora 
gyakorisággal készítik26.
Likvid eszközökre minden vállalatnak szüksége van, a kérdés a szükséges likvid eszközöknek a 
szintje. Túl kevés, fizetőképtelenséget jelent, a túl sok pedig az alternatív költségeken keresztül 
csökkenti a vállalat hozamerejét. A cash menedzsment feladata a likvid eszközök azon minimális 
szintjének meghatározása és biztosítása, amely a normál üzletmenetet biztosítja. (REFA, 
Pénzügyi controlling, 2006., pp. 89-90.) Ez viszonylag alacsony készpénzszintet jelöl. Ez elég 
nehéz feladat a gyakorlatban, hiszen ha alacsony szintre süllyed, akkor a gazdálkodás veszélybe 
kerülhet.  Akkor lehet ezt megvalósítani, ha a készletekről, a termelésről és a várható keresletről 
pontos információkkal rendelkezünk. Tovább lehet csökkenteni a szükséges készletszintet, ha 
hatékonyabbá szervezzük a termelést, kisebb készletszinttel és a beszállítókkal – ha lehet – Just 
in Time rendszerű szerződéseket kötünk. (Holl, 1996., pp. 6. fejezet 2-4.)  

26 „A mérleg és eredménytervezés gondja, hogy e tervek megvalósulásának méréséhez komplett – szinte az éves 
zárlat pontosságának megfelelő zárlat szükséges havonta vagy legalább negyedévente.” Sinkovics, 2002. pp. 59.
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Fedezeti pont elemzés
Az elemzéssel az tudható meg, hogy adott termékre, beruházásra vagy a vállalat egészére nézve 
mikor válunk nyereségessé. A fedezeti pont az árbevételnek, hozamoknak az a volumene, amely 
fedezi a folyó működési költségeket, a vállalkozásnak sem működési nyeresége, sem működési 
vesztesége nem keletkezik, azaz azt mutatja meg, hogy mekkora árbevétel szükséges az összes 
változó és állandó költség fedezetére, melyik az az állapot, amikor az összes árbevétel és az összes 
költség egyenlő. (Béhm, 1998., pp. 278.) 
KKV-ok számára mindenképpen ajánlható ez az eszköz, mert viszonylag egyszerűen 
meghatározható, hogy hány egységet kell értékesíteni, illetve mely időpontban érjük el a nulla 
eredményt. Vállalkozási szinten az árbevételnek fedezetet kell biztosítani azokra az év hátralévő 
részében jelentkező költségekre is, amelyeknek mindentől függetlenül eleget kell tenni.

Beruházási és fejlesztési terv
A beruházások az innováció fő hordozói és a termelés növelésének alapvető tényezői. A tárgyi 
eszközök bővítése és pótlása jelentősen befolyásolja a vállalat működőképességét és megvalósítása 
általában jelentős befektetést igényel. A beruházások értékelésének folyamatában dönteni kell a 
beruházási javaslat elfogadásáról, vagy elutasításról, amennyiben több javaslat is elfogadhatónak 
minősül, azokat valamilyen szempontból rangsorolni kell. 
A beruházás jövőbeni hasznosíthatóságának mérlegelésénél mindig számolni kell bizonyos 
kockázattal. A beruházással kapcsolatos döntés megszületésének időpontjában a vállalkozás 
sohasem ismerheti teljes egészében a jövőbeni feltételeket, körülményeket. Ezért mindig fennáll 
annak a lehetősége, hogy a vizsgált beruházási javaslat hozama nagyobb vagy kisebb lesz a 
tervezettnél. 

2.3.2. A pénzügyi terv követelményei
A következőkben a pénzügyi tervezéssel szemben támasztott követelményeket fogalmazom meg 
röviden, amiből látható lesz, hogy ugyan kicsit másféle nézőpontból, másféle megközelítésben, 
de nagyjából ugyanazokat a követelményeket állítják fel a szakértők. 
Pénzügyi tervet, sokfélét lehet készíteni, de hatékony pénzügyi tervet csak keveset. Béhm szerint 
ennek három alapkövetelménye van:

Készítsünk előrejelzéseket, méghozzá egynél mindig többet, és elemezzük, hogy a - 
pénzügyi terv kialakításához használt modellünk hihető és ésszerű eredményekhez 
vezet-e! 
Olyan tervet készítsünk, amelyet képesek vagyunk átlátni, vagy legalább átlátható - 
részekre bontani úgy, hogy a részek közötti kapcsolatokat is követni tudjuk. Itt igazán 
érvényes az „aki sokat markol, keveset fog” elve: ha pénzügyi tervünkben minden 
vállalati összefüggést és folyamatot szerepeltetni akarunk, a terv végül áttekinthetetlenné 
és így használhatatlanná válik. 
Folyamatosan kísérjük figyelemmel a pénzügyi terv teljesülését. Elemezzük a tervtől - 
való eltérés okait, és tanuljunk a saját hibáinkból! 
(Béhm, 1994., pp. 15-19.)

A hatékony pénzügyi tervezéssel szemben sokfajta követelmény jelenik meg: pontos és 
következetes előrejelzés, optimális pénzügyi terv kialakítása, komplexitás, a pénzügyi terv 
teljesítésének figyelemmel kísérése. Menete szerint információgyűjtés, bázisvizsgálat, variánsok 
kidolgozása, akcióterv elkészítése.
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3. CONTROLLING

3.1. A controlling kialakulása, története

Történelmi kutatások szerint a controlling, mint vezetési eszköz az állam(háztartás) kincstárnoki 
funkciójából fejlődött ki.  A controlling, mint vezetést támogató rendszer az angol és francia királyi 
udvarházak kincstárnoki funkciójából jött létre a középkorban, és az ipari forradalom idején 
terjedt át az Amerikai Egyesült Államokba, a General Electric hozott létre először controlling 
szervezetet az 1800-as évek legvégén, 1931-ben New York Cityben alapították a Controller’s 
Institute os America27 szervezetet, (1961-től Financial Executives International néven működik) 
ahol kidolgozták működési szabályait. Alkalmazásának szerepét növelte a divizionális szervezeti 
forma elterjedése, az irányítási feladatok sokasodása. (Körmendi - Tóth, 2003. pp. 25.)
A klasszikus controlling kialakulása tehát a XIX. századtól kezdve a XX. században a hatvanas 
évekig tartó folyamat eredménye, mely a Henry Ford- és Alfred Sloan-féle üzemszervezési 
elvek megvalósításában érte el tetőpontját. Smith híres tétele az volt, hogy a hatékonyság akkor 
növelhető a maximálisra, ha az emberi tevékenységet alapelemeire bontjuk és mindenki csak ezen 
tevékenységelemek egyikét végzi, azt viszont maximális hatékonysággal. Ez a koncepció kifejlett 
formáját a Ford-féle munkaszervezési elvekben nyerte el minden előnyével és hátrányával együtt. 
Az Adam Smith-féle munkamegosztási elvet Sloan hasonló módon adaptálta az irányításra, 
mint Ford a termelésre. Úgy gondolta, hogy a vállalatvezetőknek nincs szükségük különleges 
műszaki vagy termelési szakértelemre, e funkcionális területek felügyeletét szakemberekre kell 
bízni. (Boda - Csanádi - Pál, 2003. pp. 1.)
 
A Controller’s Institute of America először 1940-ben, majd átdogozva 1962-ben jelentette 
meg a „controllership feladatlistát”, mely a számviteli területet, az adózással és a biztosítással 
kapcsolatos kérdéseket, a pénzügyi tranzakciók felügyeletét és az állami rendelkezések 
nyomon követését egyaránt a controllerekhez rendelte. Ebből a feladatlistából is látható, hogy 
Amerikában, angolszász területen inkább a menedzsment feladatokat, a menedzsment kontrollt 
jelenti a controlling.

A controlling angliai fejlődése megelőzte a kontinentális európai fejlődést, amely alapvetően 
épített a vezetői számvitel keretébe tartozó módszerek alkalmazására, mint például a direct 
costing eljárás. A fedezeti számítás alapgondolatát 1908-ban J. Harris alakította ki, és alkalmazta 
először az USA-ban, de csak 1936-ban publikálta. Az alapgondolat csak a termékek minősítésére, 
a velük kapcsolatos számításokra vonatkozott. (Francsovics, 2005., pp. 12-13.)
A német nagyvállalatoknál a XIX. század végén megjelennek controlling feladatok, a német 
nyelvterület controllingjának fejlődése a II. világháborút követő újjáépítés időszakában volt 
különösen dinamikus, de önálló, átfogó controlling-funkcióról csak az ötvenes második felétől 
beszélhetünk. Ekkor még inkább a számvitel orientált megközelítés volt ismert. Ez időben a 
költségszámítás legfontosabb céljának az „üzemmenet kontrollját28” tartották. A téma széleskörű 
szakirodalmi kibontása pedig a hetvenes évek elejétől követhető, ekkor az információorientált 
megközelítések domináltak, a controlling fő feladata az információigény ellátása és az 
információellátás koordinációja. 1971-ben alapítják meg a Controlling Akademie-t. A hetvenes 

27 A www.financialexecutives.org oldalon bővebben lehet olvasni az amerikai controlling kialakulásáról az 1930-
as évektől napjainkig.
28 Schmalenbach, 1963, idézi Lázár, 2002, pp. 50.
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évek végétől emellé egyre inkább az ún. vezetésorientált controllingszemlélet zárkózott fel. A 
controlling ebben a közelítésben a vezetési rendszer koordinációs feladatokat ellátó alrendszere, 
ez a megközelítés azóta is tartja magát29. (Lázár, 2002., pp. 41-42.)
A nyolcvanas években más sok kritika érte a német-típusú költségszámítási-rendszereket, mert 
nem vették figyelembe az értékteremtést, a költségek keletkezésének valódi okát és az életciklus 
szemléletet. Az amerikai szerzők által kidolgozott „tevékenység alapú költségszámítás”, illetve a 
német szakemberek által alkalmazott „folyamatköltség-számítás” kínál ebben segítséget. A két 
irányzat alapgondolata azonos, a szervezetek erőforrásaikat alapvetően tevékenységek, illetve 
folyamatok végrehajtása során használják fel, ezért logikus az, hogy a költségokozóknál is 
alkalmazzuk ezt a folyamatszemléletet. Ezáltal nagyobb biztonsággal hozhatnak a vállalatvezetők 
döntéseket, hiszen pontosabban követhetőek az egyes termékvonalakhoz, értékesítési 
csatornákhoz, új fejlesztésekhez kapcsolódó ráfordítások. 
(Controllingportál, www.controllingportal.hu/?doc=tortenet)

3.2. A controlling fogalma

Nagyon sokan, nagyon sokféleképpen fogalmazták már meg a controlling fogalmát, nézzük a 
klasszikus meghatározásokat:
„A controlling olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek a feladata a tervezés, az 
ellenőrzés és az információ-ellátás összehangolása. (…) a controlling elsődlegesen nem helyet 
vagy személyt, hanem feladatkört jelöl meg.” (Horváth, 2001. pp. 15.)
„Értéket nem a kontrolling teremt, hanem az üzleti tevékenység keretében elvégzett munka. A 
kontrolling csak ennek hatékonyságát növeli. Azt viszont jelentős mértékben.” (Boda - Szlávik, 
2001. pp. 29.)
„A controllingot a vezetés eszközeként tartjuk számon, mégpedig olyan eszközként, amely 
elősegíti azt, hogy a vezetés alkalmazkodni tudjon a környezet dinamikus változásaihoz. (…) 
A controlling egy felelősségi elven felépített tervezési, elszámolási, információszolgáltatási, 
ellenőrzési és érdekeltségi rendszer.” (Körmendi - Tóth, 2003. pp. 27.)
„A vezetés az, amely felméri a társadalmi környezet igényeit, meghatározza a szervezet működési 
célrendszerét, annak emberi, tárgyi feltételeit, és mozgósít azok realizálására.” (Körmendi - Tóth, 
2006, pp. 13.)
„A controlling a vezető és a controller együttműködéseként jelenik meg. (…) A német 
nyelvű szakirodalomban az eszközrendszert, az angolban a vezetői tevékenység jelleget 
hangsúlyozzák. A fejlődés a kettő ötvözése felé halad, a kettő összeegyeztethető, mert a lényeg az 
eredményorientáltság.„ (Hanyecz, 2006, pp. 7.)30

 „A controlling szót az angol-amerikai „to control” kifejezésből származtatjuk, amelyet a 
felügyelni, irányítani, szabályozni, vezérelni szavakkal lehetne fordítani. A controlling kifejezés 
(…) a középkori francia, angol nemesi udvarházakban használatos contrerolleur, comptoller, 
elnevezésekből származik, amelyekkel az uradalmak kincstárnokait illették, akiknek fő feladatuk 
a ki- és befolyó pénzek felügyelete, számbavétele volt.” (Körmendi - Tóth, 2006. pp.19.) 

Ezek alapján szerintem a controlling fogalma a következőket öleli fel: a tervezés alátámasztása 
és a tervek elkészítése; működés közben az értékteremtő folyamatokba történő beavatkozás az 

29 Manapság inkább divatos a controlling „management accounting” szerepéről, mint irányítási és menedzs-
ment módszerről beszélni, de értekezésemben bemutatom a német nézőpontot, az eszközrendszert is.
30 Inkább a német közeledése az angolszász felé, mintsem fordítva.
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eltéréselemzés technikával, egy olyan intézkedési rendszer, ami felelősségi rendszeren alapul. 
Olyan beszámolórendszert alakít ki, amely olyan gyakorisággal és olyan részletezettségben 
tartalmaz információkat, melyekre a vezetésnek valóban szüksége van. 

Természetesen ábrákon is jól be lehet mutatni a controlling fogalmát, lényegét. A következő 
ábrán jól vizualizálható a controlling rendszer fogalma és viszonyai. Az ábra Stephen Jobst és Jan 
Lösch 2004-ben publikált (általam fordított) menedzsment folyamat szabályozási ábrája.

Jobst-Lösch az idő tengelyén haladva mutatja be a controlling funkciók egymásutániságát. Ő a 
célképzés rugalmasságára világít rá az ábrával, azaz, hogy az eltéréselemzés, visszacsatolás után 
lehet, hogy a kitűzött céljainkat kell újragondolni.

3. sz. ábra: A menedzsment folyamat szabályozása

Forrás: Jobst-Lösch, 1999., pp. 52.

3.3. A controlling alapelvei és szemlélete31

A szakirodalom alapján a következő controlling alapelveket említhetjük meg: 
Számszerűsített és mérhető teljesítmények alapján történjen az irányítás, hiszen, amit - 
nem tudunk mérni, azt irányítani sem fogjuk tudni.
Felelősség és hatáskör egysége, meg kell határoznia a felelős személyt (számonkérés) és - 
azt is, hogy kinek mire van hatása, hatásköre.
Stratégia orientáltság, a közös vállalati víziót, stratégiát kell megvalósítani, erre - 
minden emberre szükség van. Ehhez világos célokat és küldetést fogalmazzunk meg 

 célorientáltság. Biztosítsuk a világos célok és értékek mentén történő önvizsgálat 
lehetőségét minden munkatárs számára.

31  Hanyecz (2006., pp. 20-23.), Körmendi - Tóth (2006. pp. 25-28.) és Boda - Szlávik, (2001, pp. 29.) alapján.
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Közös terv-megállapodások, érthető és elfogadott közös célok megfogalmazása, tervek - 
és célok összhangjának biztosítása, realitása.
Eltérés-elemzés után reagálni kell az eltérésekre, de nem a személyes hibát kell - 
megkeresni, hanem a problémát32 megoldani  problémaorientáltság.
A részterületek koordinációjára, együttműködésére épülő célorientált döntéstámogatás, - 

 döntésorientáltság, jól előkészített döntések a versenyelőnyök megszerzéséért és 
megtartásáért. 
Koordináció orientáltság, a koordináció egyrészt a szervezet egységeinek és egyéneinek - 
a szervezeti célok érdekében való összefogása és tevékenységeik összehangolása, 
másrészt a kapcsolatteremtés és kommunikáció lehetősége és szükségessége.
Vevőorientáltság, piaci szemlélet. A terméknek a vevő által elvárt legfontosabb - 
kritériumokat kell teljesítenie, megfelelő áron. Támogató eszköze a target costing, a 
célköltségekre vonatkozó terméktervezés lehetőségeivel. (Lásd később.)
Szolgáltatás- és koncepcióorientáció. A controlling tevékenység nem öncélú, célja a - 
vezetők felé nyújtott szolgáltatás és egyben az a gondolkodásmód, amit mindenkinek 
meg kell értenie és be kell fogadnia. 
Az egyre gyorsabb piaci és környezetei változások követése. - 
Folyamatszemlélet, a termelési ciklusok, előállítási folyamatok egyszerűsítése, - 
standardizálása, rövidítése. (Lásd Activity Based Costing, Folyamatmenedzsment és 
Beyond Budgeting módszerek.)
Tudatosítani mindenkiben, hogy a controlling közös ügy, nem pedig egy minden áron - 
történő költségcsökkentéssel – és elbocsátásokkal – járó feladat. 
Szűk keresztmetszet orientáció, ma is létező probléma a kapacitások - 
kihasználatlanságának hiánya, a hatékonyságot legjobban ez tudja rontani. Szűk 
keresztmetszet, szűkös erőforrás nem csak a kapacitás, hanem a tőke, az információ, a 
piac és bármilyen erőforrás és lehetőség is lehet.
Költségorientáltság, a költségekkel való gazdálkodás. „A controlling költségszemléletének - 
alapja, hogy a szervezeteken belül a költségek mindig egy adott cél érdekében, és így 
jól definiálható helyen merülhetnek csak fel.” (Körmendi - Tóth, 2006b., pp. 26.) 
Negatív alternatív költségnek kell tekinteni az eszközök ki nem használtságát. Ha van 
egy új berendezés, eszköz, de valamely okból nem használják, akkor bizony bevételi, 
fejlesztési lehetőségektől esünk el. Elemezni kell, hogy miért történt ez, és gyorsan meg 
kell szüntetni az okot.
Controlling szabályzókör: először a tervezés, majd az információs rendszer tényadatokat - 
nyújt, amelyeket összevetnek a célként kitűzött tervadatokkal, az eltérések megállapítását 
részletes elemzés követi, amely alapján a vezetés a folyamatba beavatkozik, vagy új 
tervet alkotnak, ez lesz a javaslati alap a döntések meghozatalához, ez képzi az új tervek 
bázisadatait. 
Gyorsaság vs. pontosság dilemma. Az információknak időben kell rendelkezésre állniuk - 
és jó döntéseket csak pontos adatok alapján lehet hozni. Viszont a pontos, részletes 
adatok előállítása – többek között – sok időbe kerül, nem célszerű a gyorsaságot, 
időbeliséget feláldozni a nagyon pontos adatok miatt. 

32 A probléma, görög eredetű szó manapság nagyon negatív, majdnem hogy depresszív jelentéssel bír, pedig 
annyit jelent, hogy megoldandó feladat.
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Az alábbi ábrán jól látszik a jövőorientáltság, azaz a controlling a jelenbe, de még inkább - 
a jövőbe tekint. Tulajdonképpen a közelmúlt és a jelen feladatinak a megoldásáról van 
szó jövő-szemléletben. A tervezési munkánál a bázisszemléleten alapuló tényadatokkal 
való számítások helyett kiindulásként a tárgyévet követő időszak várható piaci viszonyait, 
illetve a mindenkori kormányok előre jelzett költségvetési sarokszámainak alakulását 
kell figyelembe venni. A gyorsasághoz néha fel kell adni a számviteli pontosságot és az 
analitikákból kell venni az adatokat.
Gyors és hatékony információáramlás és kommunikáció létrehozása.- 
Folyamatos munka, monitoring-szemlélet. Nem egyszeri, hanem folyamatos, vég - 
nélküli a controlling munkája és szerepe.
Rendszerszemlélet. Jó controllingról csak akkor beszélhetünk, ha a klasszikus - 
hármas, a tervezés, a terv/tény eltéréselemzés és a döntés-előkészítéshez kapcsolódó 
információszolgáltatás, beszámolás szervesen összekapcsolódik és együtt dolgozik. 
Az alábbi – sokszor idézett – ábrán látható a controlling rendszerbe foglalása, 
miszerint a stratégiából adódó szervezeti felépítés határozza meg, illetve a tervezés 
az információellátás és az informatika közös érintkezési pontjában áll a controlling 
rendszer.
Veszélyes a controlling jelentőségének túlhangsúlyozása. A controlling csak segíti a - 
jól végzett üzleti-alap tevékenységet, de önmagában nem hoz létre sikert, értéket, ne 
legyenek irreális elvárásaink.

3.4. A controlling indokoltsága és bevezetése

Általánosan kiindulva, a gazdálkodás során előbb-utóbb úgyis eltéréseket tapasztalunk a 
céloktól, ami valószínűleg gyors változásokat és nem eléggé hatékony erőforrás-felhasználást 
jelent, és ez ronthatja a szervezet működésének hatékonyságát. Tehát a kontroll és az ellenőrzés, 
standardizálja és biztosítja a szervezet működését és eredményét, a vezetők számára is jó, ha van 
kontroll, mert megfogalmazza az elvárásokat és a teljesítmény-értékelési szempontokat, ezzel 
kézzelfogható keretet ad a működéshez, erősíti a kézben-tartottság érzést. 
Radó István a M&C33 levelekben Mintzbergre hivatkozva azonban „támadja” a megfontoltan 
tervező cégvezető képet. Szerinte nem gondolkodnak sokat egy témán, max. 10 percet, túl sok 
dolguk van, sok ad-hoc jellegű feladatot kell megoldaniuk. 
Szintén az indokoltságot támasztja alá a már említett tény, hogy az idők előrehaladtával jelentősen 
megváltozott a vállalatok költségszerkezete. Különösen az utóbbi 10-15 évben figyelhető meg, 
hogy az általános költségek nagymértékben megnövekedtek, akár 60%-ra is. Ennek pontos 
ráosztása termékekre vagy folyamatokra, tevékenységekre igényli az új és újabb tervezési és 
költségszámítási módszereket. (BME Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan jegyzet, 2006., 
pp. 190-191)
Természetesen a controlling indokoltsága igazolható a Kkv-ok esetében is, hiszen a gazdasági 
folyamatok változékonysága, gyorsasága, a versenyhelyzet és a rájuk oly jellemző problémák 
még erősebb és gyorsabb visszacsatolást tesznek szükségesség gazdálkodási folyamataikban. 
Ennek egyik eszköze a controlling.

33  www.controllinportal.hu/?doc=mc&mc=7 
www.controllinportal.hu/?doc=mc&mc=11
www.controllinportal.hu/?doc=mc&mc=12
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Egy controlling rendszer kialakításakor és működtetésekor az alábbi alapelveket kell szem előtt 
tartani:

Mivel a controlling elemzési munkáihoz ugyanazokat az adatokat használja fel, amelyek - 
a könyvviteli, értékesítési és egyéb funkciókat ellátó szervezeti egységeknek feladataik 
teljesítéséhez szükségesek, nem lenne célravezető – sőt tilos –, ha párhuzamos 
nyilvántartásokat vezetnie. 
A controllingnak egy átfogó, rendszerszemléletű tervezési, eltérés-elemzési és - 
beszámolási rendszerként kell működnie az irányítási rendszeren belül. 
Megvalósítható és motiváló célokat tűzzön ki, ezen keresztül a felelősség és a hatáskör - 
váljon megszemélyesíthetővé.
A céloktól való eltérések korai észleléséhez kell hozzájárulnia a döntés- és felelősségorientált - 
vezetői számvitelnek és az információs, illetve beszámolási rendszernek. Azonban az 
egyszerű eltérés-elemzés nem elegendő, figyelni kell az összefüggésekre, mi miért tért 
el, másrészt, a plusz/mínusz jellegű eltéréseket nem szabad összevonni, hiszen ekkor 
kedvező képet is kaphatunk az egyébként sok kedvezőtlen, ám összességében pozitív 
eltéréssel rendelkező helyzetről. (Ladó, 1999., pp. 56-66.)

3.5. A stratégiai és az operatív controlling

A szakirodalom szerint megkülönböztetünk stratégiai és az operatív controllingot. A stratégiai 
controlling a stratégia megvalósításának és folyamatainak rendszerével, a lehetőségekkel és a 
veszélyekkel foglalkozik, feladata a stratégia, a célok megfogalmazása és a stratégia aktualizálása, 
beavatkozás annak megvalósulásába. Az operatív controlling középpontjában elsősorban a 
gazdaságosság, a jövedelmezőség és a likviditás áll, az előbbiekben kijelölt célok elérésén van a 
hangsúly. Az operatív controlling az adott célokat és erőforrás-lehetőségeket figyelembe véve ad 
tájékoztatást a vezetésnek a mindennapos működéséh ez szükséges döntések meghozatalához. 

3.5.1. A stratégiai controlling
„A stratégiai menedzsment magába foglalja a stratégiai tervezést, a végrehajtás irányítását, a 
visszacsatolást, az eredmények értékelését.” (Hanyecz, 2006., pp. 177.)
„A vezetés stratégiai feladatainak támogatását a stratégiai controlling alrendszerének 
funkcionálásával (…) valósítja meg.” (Körmendi - Tóth, 2006., pp. 73.) 
A hatvanas években figyelhető meg a stratégiai vezetés kialakulása, mely a controlling konkrét 
alrendszerévé tette az operatív controllingot. A controllinggal, illetve az operatív controllinggal 
szemben megfogalmazódott az igény, hogy támogassa a vállalatvezetést, mint a stratégia 
megvalósítóját. Így tehát a controllingnak is van stratégiai oldala. A fenti két idézetből is látszik, 
hogy a stratégiai controlling a stratégiából, a stratégiai tervezésből indul, de jóval több annál. 
Az ábrán (saját ábra) látjuk, hogy a tervváltoztatás révén visszahat a stratégiai tervezésre, és a 
beavatkozási lehetőségeken keresztül a stratégia megvalósítására.
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4. sz. ábra: A stratégai controlling (saját szerkesztés)

A stratégiai controlling segíti a vezetést a környezet változásaihoz való rugalmas alkalmazkodásban, 
a stratégia megvalósításában és az eredményes működésben, a célok elérésében. Ha a célokat le 
tudjuk fordítani mutatókra, akkor a visszacsatolás is megvalósítható.  Ilyen lehetséges mutatókat 
a következő táblázatban látunk, a stratégiához rendelt mutatókat még a kisebb vállalkozások is 
alkalmazhatják.

2. sz. táblázat: A stratégiai controlling mutatószám-rendszere

Potenciálok Piacok Beruházások Költségek
Kutatási potenciál Piaci növekedés Beruházások 

megtérülése
Termelési költségek 
(darab költség)

Gyártási potenciál Relatív piaci részesedés Beruházások 
kihasználása

Életciklus költségek

Termelőhelyek, telepítési 
potenciál

Áralakulás Cash flow alakulás 
üzletáganként

Bevezetési költségek

Vezetési potenciál Forgalomalakulás Teljesítmény költségek
Vevő fluktuáció Utólagos költségek

Forrás: Hanyecz, 2006., pp. 182.

Így a stratégiai controlling feladatai:
a megformált stratégia tervezésének támogatása,- 
a tervezés szakaszában a stratégia átültetése az operatív szakaszba, - 
befektetések elemzése,- 
a stratégia megvalósulásának ellenőrzése (operatív controlling segítségével), - 
a stratégia módosítása, és- 
mindezekről a beszámolás/beszámoltatás.- 

A tervezés és a controlling során rengeteg mutatószámot számolunk ki, használunk fel, 
hivatkozunk rájuk. A mutatók, illetve mutatószám-rendszerek kialakításánál az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni:

a mutatóknak mérhetőknek kell lenniük,- 
azonos időhorizontra kell elkészíteni a terv-tény összehasonlításnál,- 
a folyamatosságot biztosítani kell,- 
költség/haszon szemléletet itt is érvényesíteni kell. (Francsovics, 2005. pp. 41-42.)- 
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Eszközei részben a stratégiai tervezés eszközei (PEST környzetvizsgálat34, SWOT35, GAP 
elemzés, Balanced Scorecard36, Portfolióelemzés, benchmarking, scenárió elemzés, értékelemzés, 
folyamatmenedzsment), hiszen a stratégiai tervezést támogatja, illetve utasításokat ad arra 
vonatkozva, hogy hogyan valósítsák meg azt. Másik részben a manapság egyre inkább terjedőben 
lévő értékmérő módszerek, az értékalapú vezetés. Ez részben tájékozatja a vezetést a vállalkozás 
tevékenységeinek helyzetéről, másrészt kielégíti a tulajdonosok/részvényesek és más érdekeltek 
(stakeholderek) információs igényeit. Alapvetően a hagyományos pénzügyi-számviteli 
mutatószámokra, illetve a Value Based Management (VBM) módszerekre támaszkodhatunk. A 
return on alapú megtérülési mutatók (ROE, ROA, ROI) elemzésénél kell megemlíteni a DuPont 
mutatószámrendszert, mely tényezőkre bontást jelent, alapgondolata az, hogy cél az össztőke 
megtérülése, azaz nem a nyereséget – mint abszolút mutatót – favorizálja, hanem az összes 
befektetett tőke megtérülését. Előnyei, hogy a tőkebefektetők megtérülési céljait helyezi előtérbe, 
a decentralizált szervezeti egységeknél is felhasználható és a mutató felbontása lehetőséget ad 
a hatótényezők elemzésére. Hátránya, hogy mivel törtalakú mutatókról van szó, ezért ha csak 
a végeredményt látjuk, akkor nincs információnk a számláló és a nevező változásáról, pedig 
változatlan ROI (vagy ROA, ROE) esetén is komoly változások következhettek be. Másik gond, 
ha a rövid távú nyereségnövelési szempontok kerülnek az előtérbe a mutató javítása céljából. 
Így olyan fontos kiadások (pl. javítások, karbantartások, pótló beruházások, céltartalék képzés) 
maradhatnak el – amelyek bár önmagukban rövidtávon valóban eredményt rontóak – később 
veszélybe sodorhatják a vállalat jövőjét. Ezért nem önmagában kell nézni, hanem részleteiben.
Összefoglalva megállapítható, hogy a beruházások alapvetően három területen befolyásolják 
a vállalkozások eredményességét. Elsősorban közvetlenül a vállalkozás nyereségére gyakorolt 
hatáson keresztül, a többleteredmény vagy a hatékonyabb termelés révén. A második terület 
a likviditási helyzet alakítása, amely a kivitelezési időszak kiadástöbbletét, a beruházásokkal 
kapcsolatos hitelek törlesztését valamint a működtetés során jelentkező bevételeket foglalja 
magában. Végül a vállalkozások vagyoni helyzetének, (a vagyon nagyságának és összetételének) 
megváltoztatása révén hat a gazdálkodás eredményességére. (Kovács, 2003. www.miau.gau.hu/
miau/01/uzleterv.doc)

3.5.2. Az operatív controlling
„Az operatív controlling azokkal a fejleményekkel foglalkozik, amelyek a ráfordításokon és a 
hozamokon keresztül már a jelenben észlelhetők” (Horváth, 2001a., pp. 141.)
 „A stratégiai időszak egyes gazdasági (pénzügyi) éveinek feladatait (tervezési, terv-tény eltérés-
elemzési és visszacsatoló információszolgáltatási) hajtja végre az operatív controlling alrendszer.” 
(Tóth, 2006., p. 1.)
Az idézetek alapján is látszik, hogy az operatív controlling rövid távú, azaz éves időszakot fog át. 
Működtetésének alapvető feltétele, hogy a vezetői szintek a működés gazdasági eredményeiről, 
ráfordításairól időben rendszeres információt kapjanak. A stratégiai és az operatív időtáv közötti 
taktikai rész határozza meg az operatív controlling számára a feladatokat, a „sarokszámokat”, és 
kéri vissza a monitoring jelentéseket. 

34  Political (politikai), Economic (gazdasági), Social (társadalmi) és Technical (technikai).
35  Kisebb vállalkozásoknál nem teljes SWOT analízist végeznek el, hanem ellenőrző listákat állítanak össze és 
használnak. 
36  Itt most a stratégia megvalósítása a stratégiai (ok-okozati) térképen keresztül. 
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A szakirodalmi meghatározás szerint az operatív controlling feladatai:
tervezés,- 
terv-tény eltéréselemzés,- 
információszolgáltatás, beszámolás. - 

Az operatív controlling eszközei
Az operatív controllingnak a mai napig feladata a menedzsment versenyhelyzetben tartása, 
azaz ellátása aktuális információkkal, itt lényeg inkább a gyorsaság, mint a „forintpontosság”. 
Különböző módszereket37 használ a költség és eredménykalkulációkra. 

Az eltéréselemzés
Sematikusan ábrázolva az operatív controlling az ún. szabályozóköröket használja az 
eltéréselemzések elvégzéséhez. Az alábbi ábrán látható a kis-szabályozókör, amely konkrétan 
az operatív controllingra vonatkozik. Az ábrán rombusszal jelölt kérdésben látható eltérések 
többféle okból is adódhatnak, leggyakoribb vizsgálódási területek az ár, a közvetlen költségek, a 
követett költségek, a felhasználások, a kihasználtsági fok. (Lásd később a rugalmas tervköltség-
kalkulációnál.) Itt a cél a tervadatoknak a tényadatokkal való összevetése, azaz a megvalósulás 
felügyelete. Itt nem a hagyományos ellenőrzés szemszögben kell vizsgálni az ábrát, mivel a 
controllingban a tervezési és ellenőrzési funkciók megvalósulását nem választjuk el egymástól, 
így az ellenőrzés visszahat a tervezésre. A feladat nem egyszerűen rávilágítani az eltérésekre, 
hanem megkeresni azok kiváltó okait, egyrészt a tervezési munka (lehet, hogy a tervadatok 
nem megalapozottak), másrészt a beavatkozás szempontjából. A munka nem utólagos – főleg 
nem lezárt év utáni –, hanem már menet közben megtörténik, hogy a folyamatokba időben, 
azaz év közben be lehessen avatkozni. Lényeges, hogy a tervadatokat a tervezés struktúrájának 
megfelelően, annak mélységében gyűjtsék, és később ennek megfelelően gyűjtsék a tényadatokat 
is. Figyelni kell arra is, hogy lehet, hogy a terv volt a hibás, így a visszacsatolás a terv módosításához 
vezet!

Az eltéréselemzés időbeli gyakorisága függ a vezetők kívánságaitól, a szervezet méreteitől és 
más jellemzőitől. Minél „aktuálisabb” állapotot szeretnénk látni, minél „aktuálisabban” (real-
time, vagy on-line) szeretnénk beavatkozni, vizsgálódni, annál gyakrabban kell ezt elvégezni. 
Természetesen figyelembe kell venni a költség-haszon szemléletet. 

37  Beszélhetünk az operatív controllingnál az operatív tevékenységek szervezeti struktúráját fejlesztő szervezési 
módszerekről is. Ilyenek a Business Process Reengineering (BPR) módszer: a szervezet működési folyamatainak 
újraszervezése; a Lean management módszer: rugalmasan, dinamikusan alkalmazkodó „karcsú” szervezetet kell 
kialakítani; az Outsourcing módszer: adott szervezeti egységek/tevékenységek kiválasztása a vállalatból és az Ér-
tékelemzés (Value analysis): a termékek funkcióteljesítését (minőségét) és költségeit együtt optimalizálja. (Tóth, 
2007., pp. 2-3.)
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5. sz. ábra: A controlling eltéréselemzés kis szabályozó köre38

Forrás: Körmendi - Tóth, 2006., pp. 37.

6. sz. ábra: Az előírás-tény összehasonlítás lépései

Forrás: REFA Üzemszervezés, 2001., pp. 6.

38   A terv/tény eltéréselemzés lehet tény/tény vagy normatíva/tény vagy benchmark/tény eltéréselemzés is.
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Az eltéréselemzés egyik fő célja tehát a szükséges intézkedések, beavatkozások meghozatala. Az 
alábbi ábrán látható, hogy az eltérés-elemzés lépései hogyan vezetnek a korrekciós intézkedések 
meghozatalához. Ezek minden vállalatnál eltérőek, de az biztos, hogy a jövedelmezőség javítására, 
a fizetőképesség megőrzésére-javítására, a szűk keresztmetszetek feloldására, a szervezet tanulási 
folyamatainak elindítására-felgyorsítására és a termékportfolió racionalizálására irányulnak

A szűk keresztmetszetek vizsgálata

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamilyen erőforrásból, piaci lehetőség, tőke, innováció, 
stb. nincs elég, noha a piaci lehetőségek még nyitottak, ennél fogva korlátozzák az eredeti célok 
teljesülését. Megoldás lehet a szűk keresztmetszetek feloldása – erőforrások, piaci lehetőségek, 
stb. bővítése –, a termelési eljárások és a munkafolyamatok optimalizálása vagy a termelés, a 
portfolió átalakítása, hogy a relatív fedezet elvén a lehető legnagyobb eredményt érjük el. Ha 
a fajlagos értékesítési árból levonva az értékesítés közvetlen önköltségét megkapjuk a fajlagos 
fedezetet. De nem egyszerűen a fajlagos fedezeteket hasonlítjuk össze, hanem ezen túllépve, azt 
is megvizsgáljuk, hogy a szűkös erőforrásból mennyit igényel egy adott termék. Az a termék a 
legjövedelmezőbb, amelyik az egy szűkös erőforrás egységére jutó legmagasabb fajlagos fedezeti 
értéket mutatja. A képet bonyolítja, ha nem egy, hanem kettő vagy több szűkös erőforrásunk van. 
Ilyenkor két dolgot tehetünk, az egyik, hogy csak a számunka legfontosabb erőforrás mentén 
vizsgáljuk a termék egy szűkös erőforrás egységre jutó fajlagos fedezeti összegét vagy lineáris 
programozási módszereket, informatikai tervező programokat veszünk igénye. 
Szem előtt kell tartani az opportunitás költségét is, azaz ha egy terméket kiveszünk a termelési 
programból az elmaradt bevétellel és elmaradt költségekkel egyszerre jár. 

Költségtervezés és költségelszámolás

A költségek controllingjánál a legfontosabb tényező a költség és teljesítmény-elszámolási rendszer 
jövőorientáltsága. A költségszámítás részletezettségét a vele szemben fellépő információs igény 
határozza meg.

A költségelszámolás első, kiinduló eleme a költségnem(fajta)-számítás, mely összegyűjti és 
csoportosítja az időszak összes felmerült költségnemét, rögzíti a költségeket. A költségnem-
számítás során megkülönbözetünk közvetlen költségeket, melyek közvetlenül és teljes mértékben 
elszámolhatók a költségviselőkre, az ok-okozati elvnek megfelelően; és közvetett költségeket, 
amelyek a költségviselőkre közvetetten nem számolhatók el. Arra ad választ, hogy milyen – 
típusú – költség milyen célból és milyen nagyságban merült fel, tulajdonképpen a költségek 
összetételét láthatjuk belőle. Adatokat szolgáltat (lásd alábbi ábra) a költséghely és -viselő 
számításhoz. 

A további számításokhoz javasolt osztályozás:
Felhasznált termelési tényezők jellege: anyagköltség, bérköltség, igénybe vett - 
szolgáltatás, stb.
Az elszámolás típusa: elsődleges vagy másodlagos. Ez a belső elszámolásban a - 
költséghely számításhoz kell.
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Költségviselőhöz rendelhetőség: közvetlen vagy közvetett költségek. A közvetett - 
költségeket valamilyen módszerrel a költségviselőhöz kell rendelni.
A költségek kapacitáskihasználtságától függő változása: állandó (nem függ-) és változó - 
(függ a kapacitáskihasználtságtól) költségek. 

Másik csoportosítás szerint felbonthatóak:
Elsődleges költségek: Az erőforrás felhasználáskor merül fel valamilyen költséghelyen, - 
anyagköltség, bérköltség, értékcsökkenés, stb. 
Másodlagos költségek: A különböző költséghelyek vagy rendelések, projektek közötti - 
(belső) teljesítménymozgások költségátcsoportosítása, karbantartás, felújítás, szerelés, 
takarítás. 
Kalkulált költségek: csak a költségkalkulációban használatosak, céljuk az eszközök és - 
szolgáltatások felhasználásának értékelése abban az esetben, ha a ráfordítások azokat 
nem vagy más formában, illetve mértékben tartalmazzák. Pl.: tárgyi eszközök kalkulált 
kamata, kintlévőségek kalkulált kamata, kalkulált értékcsökkenés, kalkulált bérleti díj, 
stb.39,40

A költséghelyi számítás során a költségeket azon költséghelyekhez rendelik hozzá, ahol azok 
felmerültek. (Fontos költségokozati számviteli és controlling szabály!) Lényeges szempont 
egy költségszámítási rendszer felépítésekor, hogy jól körülhatárolható és egymást nem, de 
mindent lefedő költséghelyeket41 alakítsunk ki, és ezek egyben felelősségi területek is legyenek, 
megnevezhető felelősökkel és hatáskörökkel. Az elsődleges közvetett költségeket közvetlenül 
számolják el a költséghelyekre, a másodlagos közvetett költségek egy másik költséghely 
igénybe vett teljesítményei, azokat vetítési alapok, költségkulcsok segítségével számolják el 
költséghelyekre. Ilyen költséghelyek: igazgatási, irányítási, termelő, szolgáltató, technikai 
(anyagigazgatási, szociális), stb. költséghelyek. 
A költségviselő-számítás azt mutatja meg, hogy minek az érdekében keletkeztek a költségek. 
Költségviselők lehetnek termékek, megrendelések, projektek, saját beruházások, folyamatok.  A 
költséghelyről a költségek (egy- két- vagy többlépcsős vagy egyenértékszámos) osztókalkuláció, 
(egy- vagy többlépcsős) pótlékoló kalkuláció és normatív kalkuláció alapján számolhatók el 
a költségviselőkre. A költségviselő számításnál használatos, a táblázatban látható az egyszerű 
és a bővített pótlékoló kalkuláció, a közvetlen és az általános költségeket választják szét, ott 
alkalmazzák, ahol különféle termékeket állítanak elő eltérő anyag-, bérköltségekkel, különböző 
termelési eljárásokkal. A bővített kalkulációban a gyártási általános költségeket is bontják a 
pontosabb elemzés érdekében.

Költségkalkulációs módszerek

„A költségszámítás jövőre orientáltságát a tényköltség-rendszerekről a tervköltségen alapuló 
rendszerekre való áttéréssel érték el. A sajátos vezetői feladatok ellátásához szükséges információk 

39  Felbontás a REFA, illetve a Körmendi - Tóth, 2006., pp. 91-93. alapján.
40  Vannak másmilyen, a megszokottól eltérő költségek is, pl. rejtett költségek (baleset megelőzés, veszélyes 
hulladékkezelés), feltételes költségek (feltételezhető baleset kapcsán felmerülő költségek), intangibilis költségek 
(dolgozókkal, hatóságokkal, környezetvédőkkel kialakított kapcsolat, image) Makray, 2003., pp. 13.
41  Ez alatt fizikai, tehát térbeli és logikai területet is értek.
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megszerzése érdekében fejlesztették ki a részköltség-számítás rendszerét, ahol a költségeknek 
csupán egy hányadát osztják fel a költségviselőkre.” (Horváth, 2001a., pp. 62-63.)

A költségek elszámolásának módja szerint
A teljes költségszámítás: az a költségszámítási eljárás, amely az értékelés alapjául szolgáló - 
költség meghatározásánál az időszak összes termelési költségét figyelembe veszi. A 
számvitelhez, az üzemi eredmény, hatósági árak meghatározásához használják. 
A részköltség-számítás: olyan költségszámítási eljárás, amely az értékelés alapjául - 
szolgáló költségek meghatározásánál a közvetett költségeket részben vagy teljesen 
figyelmen kívül hagyja, mivel a helyes költségokozatiság csak akkor érvényesül, ha a 
költségviselőre csak azokat a költségeket osztjuk fel, amelyek valóban a költségviselő 
előállítása során merült fel.

Tervköltség-számítás (a teljesköltség számítás rendszerében)

A tervköltség mindig az optimális üzletmenet érdekében felmerülő, elvárt költségek 
meghatározását jelenti. Kapcsolatot tételez fel a költségeket befolyásoló tényezők és a költségek 
nagysága között. (Ez általában a kihasználtság42.) Cél tehát a várható költségek minél pontosabb 
előrejelzése, a költséghelyek ellenőrzése. Alkalmazásával a tényköltségeket ellenőrizzük, hogy 
mennyire tekinthetők jogosnak, így irányítási és tervezési célokat is szolgál.

Fajtái: 
Merev tervköltség-számítás: a költségeket nem bontja állandó és változó részre, - 
a kihasználtsági fokot állandónak (feltételezettnek) tekinti. Csak a költséghelyi 
költségek globális ellenőrzésére alkalmas. Korlátai miatt ritkán, kisebb cégeknél 
használják. Kiindulásként jól használható controlling módszerekkel ismerkedő 
kisvállalkozásoknál.
Rugalmas tervköltség-számítás: Jobb módszer, ez a módszer bontja a költségeket - 
fix és változó részre43 és figyelembe veszi a kihasználtsági fokot terv és tényszinten 
is. Lényege, hogy a költségeket egy kihasználtsági foknál tervezik, de ellenőrzéskor 
figyelembe veszik a tényleges kihasználtságot is. Az alábbi ábrán látható módon az 
eltéréseket ár és mennyiségi hatásra bonthatjuk, illetve a mennyiségit felhasználási 
és kihasználtsági eltérésre. Piacgazdasági körülmények között azt feltételezzük – és 
ez különösen igaz a KKV-okra –, hogy a cégek árelfogadóak. Éppen ezért célszerű 
kiszűrni az áreltérést, hiszen, az abból adódó eltérések nem a vállalat „érdemei” vagy 
éppen hibái, felelőst nem igazán lehet cégen belül találni. A felhasználási eltérés az 
idő és/vagy anyagfelhasználás változásából adódó költségváltozás, amely egyértelműen 
valakinek – a költséghelyi vezető – a felelősségi körébe tartozik. Az eltérés adódhat az 
üzemzavarokból, a felhasználás gazdaságosságtalanságából, a nem megfelelő anyagok 
használatából, a sorozatnagyság optimális vagy ettől eltérő megválasztásából, vagy a 
megváltozott technológiából, igénybevett műszakszámból, a munka jó vagy kevéssé 
jó előkészítettségéből. Ezen tudunk és kell is változtatni. A kihasználtsági eltérés abból 

42  A teljesítménypotenciál kihasználtságának a foka.
43  Ha sok költség fajta jelentkezik egy vállalatnál, a valóságban nagyon nehéz és nagy munka a költségeket fix 
és változó részre bontani.
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adódik, hogy változott a kihasználtság, így a tervköltségek és a normaköltségek44 közötti 
eltérésről van szó, ezért a vezetőt nem tudjuk felelősségre vonni. Alulkihasználtság 
esetén „üres” költségek, nem kihasznált kapacitási költségek keletkeznek.

7. sz. ábra: Az eltérések felbontása

Forrás: Horváth & Partner, 2001a. pp. 66-67.

Fedezetszámítási eljárások (a részköltség-számítás rendszerében)

Direct costing vagy egyszintű közvetlen költségszámítás: A termék árbevételének és - 
közvetlen költségének különbözete adja meg a fedezetét, amiből tehát fedezni kell/lehet 
a többi kiadást. Utána közvetett költségeket is levonva kapjuk meg az üzemi eredményt. 
Egyszerű a módszer, de éppen ez a hátránya is, egy összegben számolja el a közvetett 
költségeket, ezen finomítani úgy lehet, hogy a – közvetett – általános költséget is 
felosztják a termékekre. Kiszámolható az abszolút és a relatív fedezet is.45 A módszer 
jól használható ármeghatározás és optimális termelési portfolió összeállítására, de 
kifinomultabb elemzésekhez nem elegendő.
Többlépcsős fedezetszámítás: Feladata, a költségek számba vétele a felmerülés helye - 
szerint, egyfajta belső-másodlagos teljesítmény-elszámolás. Ha megvizsgáljuk a 
fix költségeket, akkor rétegeket, szinteket figyelhetünk meg, melyek a költségek 
felmerülésének szempontjából hozzárendelhetőek egy kalkulációs egységhez, 
termékcsoporthoz, költséghelyhez. (Witt-Witt, 1994., pp. 22.) Lényege, hogy a fix 
költségeket több lépcsőre bontjuk, és részekben vonjuk ki a fedezeti összegből, így 
lépcsőzetesen látjuk, hogy hol keletkezik vagy hol lesz negatív az eredmény. Ennek 
következtében látjuk, hogy hol kell/lehet beavatkozni. Az ábrában láthatóak az általában 
alkalmazott szintek rendszere, ez természetesen cégenként eltérhet, de jó kiindulási 
séma. 

 

44  Az előírt költség, a tényleges kihasználtsági fokhoz igazított tervköltség.
45  Itt csatolnék vissza a szűk keresztmetszetek kérdésére, ahol gazdaságossági rangsort állítottunk fel.
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Egyedi költség-fedezet kalkuláció- 46: Itt is hasonló költségdifferenciálás történik, 
csak a döntés és hatása áll a középpontban. A költségeket itt gyártási (előállítási) és 
készenlétben tartási költségekre osztják fel. A készenlétben tartási költségek azok 
a költségek melyek azért keletkeztek, mivel a vállalat a piaci igények kielégítése 
szempontjából termelőkapacitásokat tart készenlétben, s ez időarányosan használódik 
el. A költségdifferenciálás nem csak termékek vagy részlegek szintjén, hanem 
vevőnként vagy megrendelésenként, kisebb időegységenként (havonta, negyedévente) 
is megvalósítható. (Körmendi - Tóth, 2006., pp. 126-129.) 
Talán nem teljesen, de ebbe a témakörbe illeszkedik a Break-even elemzés, a Fedezeti - 
pont kiszámítása. Fedezeti pont azon nagyságú termelés és értékesítés szintje, ahol a 
bevételek pontosan fedezik a kiadásokat, azaz a vállalkozás eredménye nulla. Ennél 
nagyobb bevétel elérése esetén már nyereséges lesz a vállalat.

A teljes kép kedvéért ide tartoznak még a tevékenyég és folyamat alapú, illetve a target costing 
költségkalkulációs módszerek47. 

Végső lépésként megjelenik a beszámolási feladat, a riport-készítés. A különböző vezetési 
szinteknek megfelelően eltérő gyakoriságú, részletezettségű és irányultságú beszámolási 
rendszert működtessünk, táblázatokkal, grafikonokkal, szöveges részekkel, akár szóban, 
írásban, elektronikus formában vagy prezentációban. Minél magasabb szintre készül a jelentés, 
annál tömörebb, szűkül az átadni kívánt információ mennyisége. A beszámoló lehet rendszeres, 
rutinszerű és alkalmai, eseti is. Minden esetben követelmény, hogy a beszámoló legyen időszerű, 
aktuális, mindenki számára a valóban szükséges információkat tartalmazza, legyen pontos és 
megbízható, eltéréseknél jelölje a tűréshatárokat, trendeket. (Körmendi - Tóth, 2006. pp. 38-39.)  

46  Horváthnál ez a Tervhatárköltség-számítás. (Horváth & Partner, 2001a. pp. 74-75.)
47  Szintén a részköltség-számítás rendszerén belül.
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A stratégiai költségmenedzsment négy elemét Horváth a következőképpen határozza meg:
Értékelemzés: a vállalat haszon/többletérték-teremtő tevékenységét vizsgálja, az - 
értéklánc elemzés során a cél az értéket nem teremtő tevékenységek minimalizálása.
Életciklusköltség koncepció: a vásárlási ár és az élettartam alatt felmerülő költségek - 
kapcsolatát vizsgálja. 
Célköltségszámítás- 48 (target costing): „Olyan marketingszempontú költségkalkulációt 
jelent, melynek segítségével a vállalat összes termékére, illetve azok alkotóelemeire 
nézve – a saját és a konkurencia árait is figyelembe véve – felső költséghatárokat 
jelöl ki.” (Witt-Witt, 1994., pp. 114.) A vállalat a célköltséget tehát a jövőbeni árból 
vezeti le, nem a „mibe fog kerülni?”, hanem a „mibe kerülhet?” kérdésre válaszol. 
Piaci információkból indul ki, a teljes termék-életciklusra tervezi a költségeket 
a teljes költségek figyelembe vételével. A termék piaci árából levonva az elvárt 
nyereséget megkapjuk a megengedhető költségeket (drifting costs), a vállalat minden 
részegységének célja ezeknek a csökkentése. (Kötelező érvényű költségcélok = target 
costs) (REFA, Eredménytervezés: Árképzés és ármenedzsment, 2006., pp. 2.) Ha a 
termék piaci árának és a controlling által prognosztizált költségeinek különbsége nem 
ad megfelelő fedezetet a tervezett nyereséghez, akkor – akár többszöri iterációval – a 
kalkulált költségeket kell csökkenteni. 

Piaci ár – nyereségrés
= megengedett költségek
 – kockázati pótlék
= célköltségek

Ez a fajta árképzési eljárás nagyon ajánlható a KKV-ok számára, hiszen a jelenlegi 
piacgazdasági körülmények között árelfogadók. A célköltségszámítás négyes 
célszempont rendszere: alacsony költségek, kiváló minőség, vevői megelégedettség, 
megfelelő piaci időzítés. E miatt a négyes miatt is tipikusan KKV számítási módszer, 
hiszen ezek a tényezők a kisvállalatok mai túlélésének fontos szempontjai!
Folyamatmendzsment: a leggyorsabb, legalacsonyabb költségű és a legkevesebb hibával - 
működő folyamatokat kell kialakítani, mindenfajta szükségtelen ismétlődés nélkül. 
A horizontálisan működő területeket megbontja és ezeket folyamatok formájában 
horizontálisan összeköti (lean menedzsment). Lásd korábban és Horváth & Partner, 
2001a., pp. 148-150.)

48  Az értékelemzéshez képest fordított koncepció.
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4. KISVÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉSI ÉS CONTROLLING RENDSZER

4.1. Kkv controlling

Felvetődik a kérdés: mi az a Kkv controlling, szükség van-e Kkv controllingra? A vállalatvezetők 
így is túl sok mindennel foglalkoznak és a controlling valószínűleg plusz idő és pénz kiadást jelent. 
Ha szükség van is rá, van Kkv-okra specializált controlling, van-e értelme ezzel foglalkozni? 
Véleményem szerint szükség van Kkv controllingra, hiszen ez a controlling a cégvezetés 
partnere, segítője lesz, így megkönnyíti munkáját. Ha a könyvelőnkre szeretnénk támaszkodni, 
akkor szembesülnünk kell azzal, hogy a könyvelő irodák közel azonos számlatükröt és könyvelő 
programot alkalmaznak az összes általuk könyvelt vállalkozásra, így nehezen nyerhetünk tőlük 
plusz információt, és ez a controlling jellegű adatbányászat idő- és munkaigényes és nem biztos, 
hogy az irodában rendelkeznek controlling ismeretekkel. 
Horváth szerint a számviteli folyamatok szervezettsége között nincs különbség a nagy és 
a kis- és középvállalkozások között. Ami van, az az alkalmazott eljárások és az információk 
részletezettségéből származik, ezt azonban ellensúlyozza a Kkv-ok folyamatainak jobb 
áttekinthetősége. (Horváth, 2001a., pp. 40.) 
Lehet, hogy kifejezetten Kkv controlling49 nincs (a szakirodalom ebben megosztott), de a 
lényeg, hogy a vezető, a vállalat alkalmazzon controlling módszereket, akár úgy, hogy módosítja 
azokat. A Witt-Witt szerzőpáros szerint: „A Kkv controlling számunkra a kis- és középvállalatok 
sajátosságainak figyelembevételével kialakított controllingkoncepciót jelenti.” (Witt-Witt, 1994., 
pp. 9.) 
Hanyecz szerint is szükség van kisvállalati controllingra, mert segíti őket a mai gazdasági 
folyamatok kiszámíthatatlansága ellen. Szerinte nem is igazán az alkalmazott ilyen vagy olyan 
eszközről van szó, hanem azok komplexitásáról. (Hanyecz, 2006., pp. 7.) 
A színvonalas controlling munkában jelentkező szinergiahatás horizontális és vertikális 
tevékenységet is jelent egyszerre, a Kkv controller valószínűleg egyedül van, jobban átlátja 
az egész működést és rendszert tud alkotni fejében. Sok vállalatnál alkalmaznak valamilyen 
controlling eszközt, de ha ezeknél a vállalatoknál nincs önálló controller-státusz, ekkor fennáll 
annak a veszélye, hogy aki mellékfeladatként teszi, nem lesz objektív, mivel a saját feladatának 
megfelelően alakítja a módszert vagy az eredményét. Ráadásul, ha úgy nő a munkája, hogy a 
fizetése nem, akkor nem lesz kellőképpen motivált, és még hiányozhat a szükséges speciális 
szakértelem is, ezért legalább egy controllingért felelős személyi ki kell jelölni. 

4.2. Controlling szemlélet kialakítása

Egy Kkv-nál nem egyszerű a controlling szemlélet kialakítása. A bevezetéséhez, kialakításához 
szükséges tényezők:
1. A controller beemelése a szervezetbe. A controlleri munka eleinte szinte biztos, hogy 
ellenállást vív ki a szervezetből, ezt le kell győzni, amiben segíteni fog a cég eredményeiben 
pár hónap múlva megmutatkozó javulás. Kisvállalatról lévén szó, nagyon fontos a controller 
személye. Semmissé teheti a controller munkáját, ha nem ismerik el, nem fogadják el, pontatlan 
vagy félrevezető információkat adnak a számára. 

49   Ennek ellentmond az a tény is, hogy már az összes informatikai vállalat kidolgozott vállalat irányítási rend-
szereket Kkv-okra, SAP: All-in-One, Hewlet Packard: All-in-One, Microsoft: Dynamics NAV, Megatrend: Infosys, 
Oracle: E-Business Suite Special Edition.
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2. Határozzuk meg a controlling célokat, állítsuk fel a tervezési rendszert.
3. Ehhez alakítsuk ki az információs és beszámolórendszert.
4. Szaktudás, controlling eszközök és módszerek ismerete. Ismerni kell az értékteremtő 
folyamatokat, hiszen a controller (vagy aki a feladatot végzi) nem egy irodába bezárkózott 
számológép. A controller ellenőrzi, átnézi a valós teljesítmény-adatokat és úgy viszi be a 
controlling rendszerébe, azaz már ismernie kell az alapvető folyamatokat.
5. Az eltéréselemzés segítségével hozzanak jó döntéseket és azokat működés közben már 
ellenőrizzék. (Elképzelhető, hogy a célok/tervek nem megfelelőek és azokat (is) meg kell 
változtatni.)
6. Lehet, hogy szervezeti átalakításra is szükség lesz. A feladat- és hatáskörök elhatárolására van 
szükség, megjelölve a személyes felelősöket. 

4.3. Kkv controlling bevezetése

A controlling rendszer bevezetése általában annak felismerése, hogy változtatni, javítani akarunk 
működésünkön, elszámolási rendszerünkön.. Az egyik probléma lehet, ha egy vállalatnál a 
folyamatok nehezen átláthatóak. Gondot okozhat, ha nem a folyamatok, hanem csak a hatáskörök 
kialakítása van a központban. Így a kialakuló szervezetben az értékteremtő folyamatok fognak 
alkalmazkodni, nem pedig a feladatok. 
Mindenekelőtt azt kell eldönteni, mire fókuszáljunk: 

A költségek alakulására? (költség-controlling) - 
Az eredmény (árbevétel-ráfordítások) alakulására? (eredménycontrolling) - 
Értékteremtő folyamataink hatékonyságára? (folyamatcontrolling)- 
Befektetéseink megtérülésére? (beruházáscontrolling) - 
Valamilyen részterületre, funkcióra, akcióra? (rész-controlling) - 
Stratégiánk megvalósításában elért előrehaladásunkra? (stratégiai controlling) - 

A hogyan akarunk irányítani kérdésre három válasz létezik: 
Visszacsatoljuk a lezárt időszak analitikus adatait (regisztráló controlling). - 
A megfogalmazott szándék (terv) és a tény utólagos, lezárt időszakokra vonatkozó - 
összevetése (reaktív controlling). 
A lehetőségek kihasználására fókuszáló várható és tény időazonos összevetésével - 
(proaktív controlling).

4.4. A Kkv üzleti gondolkodás központi céljai, elemei – értékteremtés 

Mivel a Kkv-ok viszonylag kicsik és sokszereplős piacon működnek, az ár általában adottság 
(lásd célköltségszámítási módszer). Így a központi kérdések egyike a költséggazdálkodás:

Miként keletkeznek és hogyan csökkenthetők a költségek (fix és általános)?- 
Melyek a vállalat stratégiai költséghordozói?- 
Hogyan realizálhatók a tapasztalatokból jelentkező költségelőnyök, ha nem - 
standardizált, hanem egyedi szegmensre koncentrálunk? (Witt-Witt, 1994, pp. 30.)

Nagyon lényeges a költségtudatosság, hiszen a költségek mindig valami érdekében merülnek 
fel, a költségeket, pedig csökkenteni, optimalizálni kell. Olyan termékeket/szolgáltatásokat 
kell előállítani, amelyeket a környezet elfogad és hajlandó fizetni érte; adott mennyiséget kell 
meghatározott minőségben, adott határidőre, adott áron produkálni. Ha csak a számvitelre 
hagyatkozunk, akkor utólag látjuk azt a hatást, amit vállalásink okoztak. Minél később jutunk 
arra a megállapításra, hogy operatív céljainkat nem értük el, annál kevesebb esélyünk van a 
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beavatkozásra. A Kkv-ok számára kívánalomként megcélzott eredmény-controllingnak a 
legnagyobb kihívása, hogy tudunk-e olyan irányítási mechanizmust létrehozni, amelyik a 
folyamatokban hajt végre tudatosan és időben változtatásokat, melynek hatásaként az eredmény 
javul. Az egyik nehézséget az okozza, hogy az irányító menedzsment csak akkor tudja kezelni a 
zavarokat és a pozitív folyamatokat elindítani a vállalati működésben, ha teljesen ismeri annak 
működését, felépítését. (Így, ha az értékteremtő folyamatokba beavatkozunk, akkor a terveket 
módosítjuk a várható értékekkel, azaz a módosított tervhez viszonyítunk.) 
A magyar tervező szakma négy szempontot ajánl a Kkv-ok tervezési gyakorlatának fókuszába: 
egyszerűsítés (gyorsaság), folyamatorientáltság, benchmarking, Balanced Scorecard rendszer.

4.5. A kisvállalati pénzügyi tervezési és controlling rendszer

Ez a kisvállalati rendszer arra próbál vállalkozni, hogy:
növelje az információk lényegszerűségét, időszerűségét, használhatóságát,- 
összpontosítsa a vezetés figyelmét a cég sikeres/veszteséget hordozó termékeire, - 
folyamataira,
ösztönözze a kommunikációt,- 
vizuálissá, áttekinthetővé tegye az aktuális állapotot,- 
„ne markoljon túl sokat”, figyelembe vegye a költség-haszon szemléletet, a - 
megvalósíthatóságot, 
a nem pénzügyi mutatókkal teljesebbé tegye a cégről alkotott képet. - 

4.5.1. A pénzügyi tervezés lehetőségei, lépései
A tervezést a szakirodalom a forgalom tervezésével, az értékesítési piac vizsgálatával kezdi. 
Termékenként és piaconként megtervezzük az eladható mennyiséget és azok árait. A forgalom 
mennyiségi tervéhez lehet igazítani a készletváltozások (befejezetlen, félkész és késztermék) 
szintjeit és a kapacitást (személyi és műszaki). Ebből már látható a forgótőke igény és a 
munkaerővel kapcsolatos költségek. A hiány vagy a többlet következményekkel jár együtt a 
humánerőforrás és a beruházások területén. Ez a termelési terv meghatározza a költségeinket, 
amelyekhez még figyelembe kell venni a másodlagos, átterhelt és az általános költségeket is. 
Így eljutunk az eredménytervhez, ami kb. az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét adja ki. 
A jövedelmezőségi és mérlegterv alapján pedig folytathatjuk egészen a végső eredményig. A 
tervezés pénzügyi hatásainak megítélésére a pénzügyi terv szolgál, azaz a likviditási szempontból 
készített pénzügyi terv az összes bevételnek és az összes kiadásoknak az összhangját vizsgálja 
(Horváth & Partner, 2001a., pp. 107.)

A pénzügyi tervezés lépései:
1. A pénzügyi tervezés feladatai
Határozzuk meg, hogy mit várunk el a pénzügyi tervtől, mik a célkitűzések. A pénzügyi terv 
indításként előzetesen bemutatja a várható bevételeket és kiadásokat. A kettő egyenlege mutatja 
a likviditási, pénzforgalmi-tervet.
2. A pénzügyi terv elkészítése és karbantartása 
A terv összeállítása során minden olyan eseményt állítsunk be a bevétel vagy kiadás oldalon, 
amire számítunk, de úgy, hogy minden bevétel vagy kiadás adatnak legyen meg az alapja. Utána 
meg kell teremteni az időbeli összhangot a bevételek és a kiadások között. Alapvető cél, hogy 
minden periódusban a bevétel legyen többletben, vagy ha ez nem megy, akkor a fennmaradó 
kiadástöbbletnek fedezetet kell teremteni (vagy előző időszakból, vagy gyorsan, a következő 
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időszakban). A bevételekből elsőként azokat a kiadásokat kell fedezni, amelyeknek sem a 
nagyságát, sem az esedékességét nem módosíthatjuk.

Bevételek:- 
Árbevétel (ÉNÁ) 
Egyéb bevételek 

Kiadások: - 
Személyi kiadások (és járulékai) 
Részben fix kiadások (működési kiadások, elkülöníthetőek, és  
elmaradhatnak)
Fix kiadások (vállalkozói kivét, lízing díjak) 
Tőke és kamatszolgálat 
Beruházási kiadás 

Kiadástöbblet fedezése: előző időszak bevételtöbbletéből, tulajdonosok befizetéseiből, hitelből, a 
fedezetlen kiadástöbbletet át kell vinnünk a következő időszakra.
3. Bevételek tervezése
A likviditás szempontjából alapvető, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen a vevőink fizetési 
hajlandósága. Próbáljuk növelni a készpénzes vagy a rövidebb határidős értékesítéseket. Ha 
tudunk, megbízható vevőknek értékesítsünk, ha a vevő már régi partner, neki adhatunk hosszabb 
fizetési határidőt. Előző év azonos időszaka alapján lehet következtetni az értékesítés/bevétel 
beérkezés szintjeire. Folyamatos vevőkövetelés-monitoringra, rosszabb esetben faktoringra van 
szükség. 
4. Kiadások tervezése
Vannak kötött kiadások, melyeket az adott hónapban ki kell fizetni (működési kiadások, rezsi és 
személyi jellegű kifizetések), és vannak a szállítók, melyeket kicsit lehet késleltetni (a szerződés 
feltételei között). Hitelfelvételnél úgy kössük meg a szerződést, hogy a hitel részleteit és a 
kamatokat olyan időszakban kelljen visszafizetni, amikor tudunk is fizetni (több lesz a bevétel, 
mint a kiadás). A beruházásokat is úgy indítsuk, hogy tudjuk, mi a finanszírozás alapja és a 
visszafizetések megvalósulhassanak a saját forrásokból, elsősorban az árbevételeinkből. 
5. Kiadástöbblet fedezése
Ha a bevételek nem fedezik a kiadásokat, azaz kiadástöbblet várható, akkor azt valahogyan 
fedezni kell. Első forrás az előző időszakokból megmaradt bevételtöbblet. Ha nincs, vagy kevés, 
akkor először a belső forrásoknál nézzünk körül, felszabadítható forgóeszközök, faktorálható 
vevők, tulajdonosi befizetések (akár ideiglenes kölcsön formájában is). Utána jöhetnek a külső 
források, a hitelek, kölcsönök, szállítói hitelek elnyújtása. Figyeljünk a visszafizetések bevétel 
által megengedhető visszafizetési ütemezésére.
Ha egy pár hónapig kiadástöbbletünk van, utána viszont néhány hónapig bevétel többletünk, 
akkor a likviditás ciklikusságáról beszélhetünk. A bevételtöbbletes időszakokban a keletkező 
többleteket fektessük be és szolgáljon ez a kiadástöbbletes időszakok fedezésére. Ha ez nincs, 
vagy kevés, a bankunkkal is megegyezhetünk egy áthidaló kölcsönben (lásd később F-modell). 
(Holl, 1996., pp. 6/7. pp. 1-21.)

4.5.2. A kereskedelmi pénzügyi tervezési és controlling rendszer részei
Az empirikus kutatásomban válaszoló vállalkozások jelentő része kereskedelmi vállalkozás, így 
a kérdőív elemzés alapján levont következtetések elsődlegesen az ő esetükben helytállóak. A 
KSH és APEH statisztikák, kimutatások vizsgálatából az is látható, hogy a hozzáadott értékből 
és a foglalkoztatottak számából jelentős részben (16, illetve 21%) az előbb említett kereskedelmi 
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vállalkozások részesednek, így az a releváns, ha értekezésem egy olyan pénzügyi tervezési és 
controlling rendszer bemutatására vállalkozik, amely ezen kisvállalkozások számára szól. 

A tervezési tevékenységet két részre kell bontani, abból a szempontból, hogy pénzügyi-likviditási 
tervet vagy eredménytervet készítünk. A tervezés során egymás mellé kell állítani azokat a 
tételeket, amelyek hozzák a pénzt (pénzbefolyás), és amelyek viszik (kifizetések). Bevételi oldalon 
az értékesítés forgalmi érbevételei mellett megjelennek az egyéb bevételek, a kiadási oldalon a 
személyi és működési kiadások, a beszerzések, beruházások kiadásai és az egyéb kiadások. 
A múltra vonatkozó bázisadatok összegyűjtése után, az ismert/várt tendenciák és változások 
ismeretében tervvariánsokat kell kidolgozni a bevételekre és a kiadásokra, amelyek így 
meghatározzák számunkra a vállalkozás pénzügyi tervét a fentebb bemutatott lépések menetében. 
Arra figyelni kell, hogy a controlling szempontú pénzügyi számítások hátterében nem csak 
egyszerűen a bevételek és a kiadások állnak, hanem a likviditás és annak prognosztizálása, azaz, 
hogy a be- és kifizetések az idő szempontjából egymással hogyan állnak szemben. (Reke, 2007a., 
pp. 6.)

Az eredmény szempontú tervezés az értékesítési bevétellel, mint szűk keresztmetszettel kezd, ez 
esetünkben az árbevétel tervezését jelenti Az árbevétel tervezése az előző időszakok adataiból, 
illetve a keresletből megtervezhető, figyelembe véve, hogy várható-e kiugró, szezonális 
változás (ezeket az egyszeri kereslet-megugrásokat kezeljük konzekvensen). A tervezés során 
vegyük figyelembe a piaci viszonyok alakulását, a konkurencia árainak változását és az egyéb 
gazdasági tényezők alakulását (infláció). Az árbevétel tervezés történjen termékenként, 
termékcsoportonként, telephelyenként, vevőnként. (Válasszuk ki ezekből azt (azokat), melyeket 
fontosnak tartunk.) Csoportosítsuk vevőinket, aszerint, hogy kik a legfontosabbak, kik a jó vagy 
rossz fizetők, kezeljük őket így megkülönböztetve. 
Külön kell tervezni a készpénzes eladásokat és a hiteleladásokat, a hiteleladásokhoz 
felhasználhatóak a vevőkorosítási táblák, melyek jelzik követeléseink „életkorát”. Az árbevétel 
tervezést és a tényadatokat formalizáltan is tervezzük, grafikusan is ábrázoljuk halmozva havonta 
az adatokat. 
Így plasztikus és könnyen értelmezhető tervet, illetve teljesülési adatokat láthatunk magunk előtt. 
Meg kell néznünk havonta, de legalább negyedévente a terv és a tényadatok közötti eltéréseket is. 
Megmutatják, hogy a tervtől való eltérés minek köszönhető. A leggyakoribb példák:

a meglévő vevőkör és a régi vevők elpártolása, lemorzsolódása;- 
a piaci részesedés változása, versenytársak erősödő/gyengülő szerepe;- 
az egész piaci forgalom alakulása;- 
váratlan készletalakulás;- 
új termék bevezetése, új piacra betörés;- 
infláció, egyéb gazdasági tényezők;- 
az árpolitika (feltéve, ha az árakat nem elfogadjuk, hanem alakítjuk).- 

Ezek ár- és volumenmódosító hatását figyelembe kell venni a tervezésnél, a kiinduló adatokat 
ezekkel a hatásokkal módosítani kell. Vizsgáljuk meg az eltérések okát, hiszen ez mutatja meg 
számunkra a következő lépést az eltérés megszüntetésének irányában.

Mivel valószínűleg összköltség eljárású eredménykimutatást alkalmaz a kereskedelmi vállalkozás, 
így az árbevétel tervezés után jöhetnek a ráfordítások. A bevételek tervezéséből értelemszerűen 
következik, hogy – nyitókészlettől függően – az árukat be is kell szerezni, így az értékesítési 



43

tervünknek megfelelően tervezzük meg a beszerzési tervet is (ELÁBÉ). Vizsgáljuk meg a minden 
hónapban nagyjából megegyező személyi és egyéb ráfordításokat, értékcsökkenést, így igazából 
ezeket konzekvensen tudjuk kezelni, azaz külön „tervezni” nem kell. Ha mindkét oldalt tudjuk 
követni és ábrázolni, akkor megkapjuk az eredménytervet, ami alapvetően azt az árrést mutatja 
meg, ami a vállalkozás „rendelkezésére áll”, amiből a többi kiadást ki kell tudni gazdálkodni. 
Az alább látható ábrán folyamatában mutatom be a kisvállalati pénzügyi tervezést. A bázis, 
eladási előrejelzés tervezéséből meghatározhatjuk a megcélzott árbevétel szint eléréséhez 
szükséges reklám, illetve marketing tevékenység színvonalát, azaz költségét. Mivel a kiadási 
oldal teljesítése nagyban függ attól, hogy milyen bevételeink mikor és hogyan képződnek, ezért 
fontos a vevői és hitelezési politikánk végiggondolása, hogy a vevőink milyen fizetési határidő 
pontossággal és milyen módon szoktak fizetni. Ennek függvényében tudom a ráfordítási oldalt 
(ELÁBÉ) mellé állítani, hiszen ezeket a tételeket majd fizetni/teljesíteni kell. 

Ha megtörténik a bevételek és a ráfordítások megtervezése, akkor a kettő különbözeteként 
meghatározható (tervezhető) az eredményterv. Jövedelmezőségi szempontból nagyon fontos 
az árak nyereségtartalma, hiszen ez az a fedezet, mely rendelkezésre áll a további kiadások 
teljesítésére, a beruházások megalapozására, a tulajdonosi (hozam) elvárások teljesítésére, az 
idegen források (törlesztés, kamat) visszafizetésére. 

8. sz. ábra: A kisvállalati pénzügyi tervezés folyamatábrája (saját szerkesztés)

 

Megállapításom szerint a kereskedelmi kisvállalkozások számára a legjobb tervezési módszer 
a gördülő tervezés, mivel a gyakoribb aktualizálás nagyobb pontosságot eredményez. Az 
eredménytervet az elmúlt három év adatai – és a belátható lényegi változások – alapján állítsuk 
össze, az adatokat bontsuk le negyedéves szintre, majd a gördülő tervezés technikáját használva 
mindig egy-egy negyedévvel toljuk előre a terv látóhatárát az ismert/várható változások 
tekintetében. 
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4.5.3. Alkalmazható mutatók50

A beszámolók alapján nagy információtartalmú adatbázis jön létre, hiszen az elemzési munka 
során számos mutató és viszonyszám létrehozható, és így az egyik legnehezebb megválaszolandó 
kérdés az alkalmazandó mutatók köre. Ez szükségessé teszi olyan eljárás alkalmazását, amely 
egyfelől lehetőséget ad a változók nagy számának csökkentésére úgy, hogy egyúttal az adatbázis 
információ tartalmának minél nagyobb hányadát megőrizzük, másfelől azonban lehetővé teszi a 
számos ismérv együttes figyelembevételét. 
Ezen követelmények kielégítésére a matematikai statisztika eszköztárából a faktoranalízis módszere 
használható. Az alkalmazott módszertan lényege, hogy segítsen az információhalmazban 
megtalálni bizonyos információs struktúrákat, amit a túl sok információ eltakar. Lehetőség nyílik 
valamennyi, eredeti, egymással részben kapcsolatban lévő változóból álló olyan változórendszer 
leírására, amely általában az eredetinél jóval kevesebb, lineárisan független, származtatott 
változóval ábrázolható. Az elemzés szempontjából első közelítésben ezeket a származtatott 
változókat nevezzük faktoroknak. Egyes változók egymástól nem függetlenek, míg minden 
faktor független egymástól. A faktoranalízis éppen bizonyos változók között fennálló lényeges, 
törvényszerű kapcsolat alapján őket egy mesterséges változóba tömöríti, ez a faktor. Vannak 
olyan gyakran és általánosan használt, fontos és összetett fogalmak (pl. hatékonyság), melyek 
pontos jelentését nehezen, körülírva tudjuk csak megadni. Az egyes faktorok az őket alkotó 
változók által hordozott közös lényeget képviselik, több változó közös információtartalmát 
sűrítik magukba. 
A faktoranalízis működésének információelméleti alapja az úgynevezett Pareto-törvény: „egy 
teljes információrendszer információtartalmának négyötödét, az információhordozók egyötöde 
hordozza”. Mint a sokváltozós módszerek jelentős része, a faktoranalízis is eredményeit a 
változók varianciájának mérésére és a korrelációs kapcsolat szorosságára alapozza. A kutatás 
során vizsgálhatóak a mérleg és eredménykimutatás tételekből számított faktorok, de a vagyoni, 
pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetet tükröző mutatókra épülő faktorok is. A faktoranalízis 
és a főkomponens elemzés során Jánosa által kiválasztott 6 faktor az eredeti változók 
információtartalmának több mint 80 %-át foglalja magában, így a modell magyarázó ereje jónak 
mondható.

50  A mutatók rendszerének tudományos megalapozásakor Jánosa András, Vállalkozások tevékenységé-
nek átfogó értékelése című munkáját használtam fel. (Jánosa, 2000. pp. 3-23.)
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3. sz. táblázat: A kiválasztott faktorok és az elemek változékonysága

Mutató Képlet Elemzés 
gyakorisága

Eszközarányos 
jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény
Teljes eszközérték Éves

Tartós eszközök 
fedezettsége

ST + Hosszú lejáratú kötelezettségek
Befektetett eszközök Éves

Tőkejövedelmezőség Üzemi eredmény
ST Éves

Eszközhatékonyság               Üzemi eredmény             
Befektetett eszközök + Készletek

Éves, illetve 
negyedéves (havi)

Likviditás Rövid lejáratú kötelezettségek
Forgóeszközök Negyedéves (havi)

Eladósodottság Kötelezettségek
Összes forrás

Éves, illetve 
negyedéves (havi)

Forrás: Jánosa, 2001. pp. 8., 34-37. alapján saját szerkesztés

A faktor modell alapján az alábbi következtetéseket lehet levonni:
1. A kiválasztott faktorok alapján meghatározható, hogy mely ismérvek jellemzik 
legszignifikánsabban a vállalkozások gazdálkodását az adott időszakban, melyek a gazdálkodás 
minőségi ismérvei. (Lásd táblázat)
2. A faktor mutatókban egyes változók együttállása arra enged következtetni, hogy a rövid távú 
likviditásnak nagyon erős szerepe van a versenyképesség megőrzésében, s így a vállalkozások 
igen erős törekvést mutatnak likviditási pozícióik megőrzésére. 
3. Jánosa által végzett cluster analízis alapján kimondható, hogy a mutatók alapján nincs 
ágazati csoportosulás. (A faktor pontszámokon ágazatspecifikus értékeket, átfogó ágazati 
struktúrát kimutatni nem lehet, nincsenek egy ágazatos clusterek.) Az ok az alapadatok 
természetében keresendő. Az adatok a Számviteli Törvény és az egységes, ágazat-semleges 
számviteli szabályozás keretei között keletkező beszámoló építőkövei. Feladatuk nem az ágazati 
különbségek hangsúlyozása, hanem a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetre vonatkozó 
összehasonlítható információk hordozása.
4. Az eladósodottság, a likviditás, az eszközjövedelmezőség- és fedezettség egy sajátos, 
együttmozgó rendszerbe kapcsolódnak össze, mely jellemzi a vállalkozási csoportokat, és 
együtt okozzák elkülönülésüket. A hosszú távú eladósodottságot modellezve úgy írhatjuk fel, 
hogy a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a forrásokhoz. A forrásokat alapvetően a saját 
tőke, a hosszú lejáratú, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek alkotják. A hosszú lejáratú 
kötelezettségeket adottnak tekinthetjük, mivel mind a számlálóban, mind pedig a nevezőben 
szerepelnek. Alacsony eladósodottság esetén a rövid lejáratú kötelezettségek és a saját tőke értéke 
növeli meg számottevően a forrásállomány értékét a hosszú lejáratú kötelezettségekhez képest. 
A magas rövid lejáratú kötelezettség állomány viszont veszélyes lehet (alacsonyabb forgóeszköz-
állomány mellett) a likviditásra. Ez az összefüggés áll fent az alacsony eladósodottság és az 
alacsony likviditás között. 
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A hangsúly azokon a változókon és mutatókon van, amelyek elemzését gyakrabban végezzük 
el, mivel a controlling lényege nem a mutatók évenkénti kiszámolása és felülvizsgálata, hanem a 
működés közbeni beavatkozás megteremtésének lehetősége. 
Így ennek megfelelően alapvetően két részre tudjuk bontani az elemzendő mutatók körét, a 
gyakrabban (negyedévente, havonta) vizsgálandó pénzügyi/hatékonysági jellegű mutatók, 
illetve a ritkábban (évente) vizsgálandó jövedelmezőségi mutatók.
Pénzügyi/hatékonysági mutatók: likviditás, eladósodottság, készletek forgási sebessége.
Jövedelmezőségi mutatók: eszközjövedelmezőség, tőkejövedelmezőség, eszközök fedezettsége.

A faktoranalízis tehát valóban nagy segítség nyújt a nagyszámú változókat tartalmazó rendszer 
kezelésében, de ahogy azt Reke is megemlíti (Reke, 2007b., pp. 3.), nem helyettesíti a döntéshozók 
felelősségét és a szakmai ismeretet. 

4.5.4. Pénzügyi háló a faktoranalízis rendszerében51

A pénzügyi háló grafikus formában mutatja be a faktoranalízissel megalapozott pénzügyi 
controlling által figyelt különböző mutatók és célok kapcsolatát. Az ábrán látható, hogy a 
függőleges tengelyen a Kötelezettség, illetve a Saját tőke van elhelyezve, míg a vízszintes 
tengelyen az Eszközök és az Eredmény. Ha ezt a pénzügyi hálót, négyzetet körbejárjuk, 
illetve megvizsgáljuk a negyedelő vonalakat, akkor látható, hogy a kötelezettségek teljesítése, 
a tőkejövedelmezőség, az eszközök fedezettsége, a likviditás, az eladósodottság és az eszközök 
jövedelmezősége mutatók a nyert mutatók összességében egy saját hálót/rendszert képeznek. A 
pénzügyi háló egyik előnye, hogy a terv-tény összehasonlítások, a vállalat legfőbb célja közötti 
kapcsolatok vizuális megjelenítésén keresztül megkönnyíti az összefüggések látását. 

9. sz. ábra: Pénzügyi háló

 
Forrás: Witt-Witt, 1994., alapján saját pénzügyi háló

 (* A szürkével jelölt mutatók pénzügyi jellegűek, nagyobb gyakorisággal vizsgáljuk.)

51  Witt-Witt, 1994., pp. 158. alapján a faktoranalízissel együtt rendszerbe foglalva
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A fent látható pénzügyi háló ugyan valóban mindenben megfelel a tudományosan megalapozott 
mutatók kiválasztási/rendszerezési követelményeinek, de szempontunkból, nem megfelelő, 
hiszen a kisvállalati controlling rendszerbe a gyakran vizsgált (nem éves szinten áttekintett) 
mutatók tartoznak. Ennek megfelelően át kell alakítani a pénzügyi hálót, hogy ezeket az elemet 
és mutatókat tartalmazza.
A controlling metódusának megfelelően, az új pénzügyi hálóban szürkével jelölt mutatók 
már mind rövid távra vonatkoznak, azaz az éves működés közben negyedévente, havonta 
tekintjük át e mutatók változását. Ahhoz, hogy a likviditás mellett a készletek, vevők, szállítók 
(mind rövid időtáv!) forgási sebességét, átlagos futamidejét rendszerben vizsgálni tudjuk, egy 
kompromisszumot kellett kötni, az ábrán szaggatott vonallal jelölt egyenes két vége között (Rövid 
lejáratú kötelezettségek, illetve termelési érték) nem alakítható ki konzekvensen számunka 
megfelelő mutató. Ettől függetlenül megállapítható a rövidtávon, gyakrabban számolt mutatók 
helyes logikai rendszere az ábrából. 

10. sz. ábra: Pénzügyi háló rövidtávra

 
Forrás: Witt-Witt, 1994., alapján saját háló
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5. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS

A 2003-ban elkezdett kutatás elsődleges célja az volt, hogy a Kkv-ok körében felmérjük az 
aktuális adózási, számviteli, tervezési és controlling gyakorlatot. Kollégáimmal, Tóthné Szabó 
Erzsébettel, Lakatosné Lévai Judittal és Dr. Vágyi Ferenc Róberttel állítottuk össze ezt a kérdőívet. 
A kérdőív 10 oldalas és 15 kérdés vonatkozik a vállalkozás általános adataira. 
Az általam összeállított és kiértékelt pénzügyi tervezésre és a controllingra vonatkozó rész 6 oldalas 
és 17 kérdést tartalmaz. A céginformációk megadása után a vállalatok a tervezéssel kapcsolatos 
kérdésekre válaszoltak, vonatkozott kérdés a pénzügyi tervezés dokumentálására, összeállítására 
és részterületeire is. A kérdőívem második fele az alkalmazott controllingra vonatkozik, ki 
felelős a controllingért, milyen részterületeket tartanak fontosnak, és rákérdeztem arra is, ha 
esetleg nincs controllingjuk, akkor miért nincs. Kérdések vonatkoztak még a szükségesnek 
tartott információkra, segítségekre is. A kérdőív összeállításában figyelembe vettem a kérdőívek 
szerkesztésére vonatkozó általános szabályokat.
A kérdőívet 2004-ben postáztuk, küldtük ki, és a visszaérkezés, illetve a kiértékelés folyamatosan 
zajlott. A felmérés egy 350 vállalatot tartalmazó mintán zajlott, amiből kihagytam 29 vállalatot, 
mivel azok nem fértek bele a Kkv kategóriába (a létszám kategória túllépése miatt), így 321 vállalat 
adta a mintát. A kérdőívek feldolgozása és az összefüggések vizsgálata az SPSS matematikai-
statisztikai program segítségével történt, (14-es verzió) és – kereszttáblákon keresztül – 
gyakoriság és khi négyzet (χ2) számításával. A kérdőívek feldolgozása után következett a hibák 
javítása, 2007-ben.
Feltáró, kvalitatív kutatásról volt szó, a kutatási folyamat rugalmas, a kiválasztott minta „kicsi” 
(321 vállalat) és nem reprezentatív, célja a maximális betekintés. Az ilyen felmérés gyakran 
a kutatás kezdő és/vagy végpontja, ebben az esetben a kezdőpontja volt. Primer adatok 
összegyűjtése történt, az időtáv hosszúnak mondható, több mint két év. 
A folyamat felvázolva: ötlet  kidolgozás  kiküldés  feldolgozás  értékelés  javaslatok, 
jelen esetben modell. 
Első lépésben meghatároztuk a kutatás célját és tárgyát. Nagyon röviden, a kis- és 
középvállalkozások pénzügyi és számviteli gyakorlata. A kérdések típusa vegyesnek nevezhető, 
mivel zárt, nyitott és hibrid kérdések is szerepelnek benne. 
Értekezésemben egyszerre mérő és értékelő rendszerek is kerültek középpontba, amelyek 
tehát számokat rendelnek a folyamathoz és egyben sorrendiséget, előnyben részesítettséget 
is kifejeztek. A skálák értelmezésében egyszerű választós, illetve ötfokozatú Likert-skálát 
használtam, amely összegző skála. Minden értékelőhöz kialakítottam egy általános pontszámot, 
amely az állítások egész halmazára adott értékek összegén alapul, és az adott témakörhöz való 
hozzáállást mutatja.
A kérdések megfogalmazása nagyban befolyásolhatja az arra adott válaszokat. Ezt úgy védtem 
ki, hogy a kérdőíveket azoknak a szakembereknek adtuk oda, akik az adott cégnél a pénzügyi-
számviteli területtel foglalkoznak, így elkerülhetőek a félreértések, tévesztések. A válaszkategóriák 
között szerepel a „Nincs adat/nincs válasz” válasz is, hiszen nem biztos, hogy az adott cégnél 
tudnak/akarnak arra a kérdésre választ adni. 
A kérdések sorrendje sem véletlen. A bemutatkozást általános adatok követik, majd a pénzügyi 
tervezés, mivel „rávezető, könnyedebb” kategória, utána jön a controlling. Valamely válaszra 
adott nemleges válasz esetén a válaszoló a következő megfelelő helyre (kérdésre) lett irányítva, a 
kitöltő nem találkozhat anomáliákkal, értelmetlenségekkel. 
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Az első blokkban a cégekre vonatkozó általános kérdések gyakoriságait elemzem. Az első kérdés 
a cégformára vonatkozott, a legtöbb a Kft (48%), illetve sok volt még Bt és egyéni vállalkozó 
(16,5%). A második kérdés a gazdasági ágra/fő tevékenységre (TEÁOR) kérdezett rá, a válaszolók 
legnagyobb része, egyharmada a kereskedelemben tevékenykedik (a legtöbb ezen belül is 
a 100 millió forint árbevétel alatti). A többi vállalat a többi gazdasági ágban (mezőgazdaság, 
feldolgozóipar, építőipar, szállítmányozás, pénzügyi tevékenység, stb.) nagyjából egyenletes 
eloszlást mutat. A foglalkoztatottak számát tekintve legtöbb a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató 
mikrovállalkozás (50%), a kisvállalkozások (33%) és a közepes vállalkozások (17%) már 
kevesebben vannak. A területi elhelyezkedés szerinti eloszlás nagyjából egyenletesnek mondható. 
A cégek árbevétele korrelációt mutat a cég nagyságával, így ez az egyik legfontosabb mutató, ezért 
ezt tekintettem a cég nagyságát meghatározó értéknek. A legtöbb vállalat (a foglalkoztatottak 
számának megfelelő mikro-, kis- és középvállalati bontásnak megfelelően) 100 millió forint 
alatti árbevételt ért el (50%), 100 millió forint és 1 milliárd forintos árbevétel közé a cégek 29%-a 
tartozik. Jegyzett tőke és saját tőke vonatkozásában a cégek legnagyobb része (80%) nem éri el a 
100 millió forintot. A könyvvezetés módja szerint a legtöbb kettős könyvvitelt folytat éves vagy 
egyszerűsített éves beszámolót készít (80%). Konszolidált beszámoló készítési kötelezettsége csak 
37 vállalkozásnak van, így ők (11,5%) a kapcsolt vállalkozások közé tartoznak. ÁFA alanyiság 
és társasági adó szempontjából majdnem mind (~82%) az általános szabályok szerint adóznak. 
Végül az utolsó általános kérdés szerint a vállalkozások egyharmada rendelkezik Európai Uniós 
Közösségi Adószámmal. 

Ezek után következik a pénzügyi tervezésre vonatkozó rész. Ez igazából egy kombinált kérdés, 
mivel egyben tartalmazza a pénzügyi terv meglétére és készítésének időtávjára vonatkozó 
kérdéseket. A vállalkozások kétharmada készít pénzügyi tervet, ez igazolja a pénzügyi 
tervezés fontosságát, hiszen a megkérdezett vállalkozások többsége az alkalmazással elismerik 
létjogosultságát. 
A pénzügyi tervet készítők közül a vállalkozások több mint fele 1 évre, kisebb részük rövidebb 
időszakra. A pénzügyi tervezést alkalmazó vállalkozások jellemzően két nagy blokkra bonthatóak, 
a fele havonta, a másik fele negyedévente tekinti ált a pénzügyi terv megvalósulását. A megadott 
válaszok tekintetében a pénzügyi tervet a cégvezető, illetve kisebb részben a könyvelő készíti 
el, itt meg kell említeni, hogy ebben a tekintetben a válaszadók 40%-a a NV/NA, azaz a nem 
válaszol kategóriába tartozik, amiből arra lehet következtetni, hogy nincs igazán szakértője a 
terv összeállításának. 
A következő kérdés egy összetett Likert skálás táblázat, mely indító kérdése az „Ön szerint 
a pénzügyi tervezés…” felkérdéssel kezdődött, a következő 10 táblázat (értékelés) erre 
vonatkozik. 
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4. sz. táblázat: A pénzügyi tervezésről alkotott vélemények

Forrás: saját kutatás alapján a gyakoriságok százalékai

Ezekből látható, hogy a pénzügyi tervezésről alkotott elképzelések (vélemények) szerint 
a pénzügyi terv legfőképpen a bevételek és kiadások tervezése, illetve a fizetési eszközök 
állományának, valamint a költségeknek a követése. Ha a „jellemző” és a „nagyon jellemző” 
kategóriákat összevonjuk, látható, hogy a fentieken túl, minden kategóriának jelentőséget 
tulajdonítottak, ezek szerint a pénzügyi tervezés a bevételek, kiadások, a beszerzési adatok, 
a készletek és a követelések adatainak a vizsgálata. Ezek a kérdések a válaszadó véleményére 
vonatkoztak, nem pedig a gyakorlatban alkalmazott metódusokra, így feltételezhető – és később 
belátható – , hogy ezek nem a valóban alkalmazott pénzügyi vizsgálatok, hanem a „szerintem 
jellemző” válaszok miatt adtak ilyen magas gyakoriságot.
Ennek kiegészítéseként az 5. sz. táblázatban a leginkább jellemző kérdésekre adott válaszokat 
foglaltam össze, ami már konkrétan a pénzügyi tervek részeire vonatkozik. Ebből az látható, 
hogy a legfontosabbnak a pénzgazdálkodást, a cash flow vizsgálatát, magát a tervezési folyamatot 
és a nem pénzügyi mutatók kialakítását jelölték meg. A válaszok gyakoriságából leszűrhető 
a elbizonytalanodás is, hiszen az előző kérdéshez képest jóval több az NV/NA válasz, ami a 
válaszolók bizonytalanságát, tájékozatlanságát tükrözi.
A kérdőív következő része a controllinggal kapcsolatos. Az első kérdés a controlling lényegére 
kérdezett rá: Ön szerint mi a controlling? A legtöbb válaszadó a tervezés-ellenőrzés-irányítás-
információellátás négyesét választotta (37%), a második legtöbb válasz az ellenőrzésre érkezett 
(26,5%). Ebből számomra két dolog látszik. Az egyik az, hogy a controllingról – valószínűleg 
elméleti képzés nélkül is – jó gondolataik, megérzéseik vannak. A másik, az a közkeletű – 
téves – elgondolás, hogy a controlling egyenlő az ellenőrzéssel. Dolgozatom egyik célja, hogy 
rávilágítson ennek igazolására, miszerint a controlling sokkal bővebb ennél. A második kérdés 
a controlling alkalmazására vonatkozott, ebből látszik, hogy a cégek csak kevesebb, mint 
egyharmada alkalmaz valamilyen controlling eszközt. Aki erre a kérdésre „nemmel” válaszolt, 
az át lett irányítva a 11-es kérdésre. Így a következő kérdések már csak azokra vonatkoztak, 
akik „igennel” feleltek. A controlling alkalmazásának életútja szempontjából a szervezeteknél 
nagyjából egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban oszlanak meg a válaszok az 1-2 éve, 
a 3-5 éve és a régebben létezik válaszok között. Ebből az látszik, hogy még ahol alkalmazzák 
is, nem túl rég óta, így viszonylag újkeltű gyakorlati módszernek (gondolkodásmódnak) 
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mondható. Ezeknél a vállalkozásoknál leginkább konkrétan a controlleri tevékenységet 
irányító(k) felelősek a controlling működtetéséért, a válaszok negyede jelölte meg a könyvelőt 
és 10%-a a cégvezetőt. Ebből azt a következtetést lehet leszűrni, hogy a kicsit nagyobb cégek, 
ahol már van controlling, ott van azért felelős személy. A következő Likert skálás kérdés a 
controlling különböző részterületeire vonatkozott, hol ismét a nagyon fontos és nem fontos 
között kellett elhelyezni a területeket. Ezekből az szűrhető le, hogy a legfontosabbak a következő 
területek: pénzügyi terv készítése a menedzsmenttel, a tényleges pénzgazdálkodás figyelemmel 
követése, az eredményesség, likviditás, cash flow vizsgálata, a pénzügyi pozíció megítélése és az 
információ szolgáltatás a menedzsmentnek. Kevésbé fontosnak jelölték meg a nem pénzügyi 
mutatók számítását értékelését és az adócontrollingot. A controlling elemzéseket leggyakrabban 
havonta kérik be (54%). 

5. sz. táblázat: Fontosnak tartott pénzügyi tervezési részelemek

Forrás: saját kutatás alapján a gyakoriságok százalékai

A 6. sz. választós táblázat az ismeri-e és az alkalmazza-e válaszok között helyezi el a controlling 
eljárásokat, ezeknél a kérdéseknél megemelkedtek a NV/NA válaszok, hiszen nem ismernek 
minden módszer. A lehetségesként megadott 15 módszer közül mindegyiket ismeri 45-65 
vállalkozás, az ismertebbek: merev tervköltség-számítás, rugalmas tervköltség-számítás, 
teljesköltség-számítás és a jövedelmezőség-számítás. A legtöbbet alkalmazott módszerek: 
teljesköltség-számítás, jövedelmezőség-számítás és a megtérülés számítás. Itt,  legtöbbet 
alkalmazott módszerek kb. 30 vállalkozást jelentenek, ami az összes minta 10%-a! 
Ebből látszik, hogy elég kevés vállalkozás alkalmaz a gyakorlatban controlling módszereket, és 
az a 100 vállalkozás, amely azt mondta, hogy „igen, náluk van controlling”, csak 1-2 módszert 
alkalmaz, és azt sem igazán rendszerben, csak külön számításként. Így a következő kérdésre 
adott válaszok is teljesen konzekvensek ezzel, összesen 27 vállalkozás nyilatkozta azt, hogy 
valamilyen vállalat irányítási rendszert, programot használ (SAP, Sunsystems, stb.), míg 54 cég 
erre az Excelt jelölte meg. A controlling kialakításánál 13 cég vett igénybe külső segítséget, a 
többiek belső munkatársakkal alakították ki. A controllerek – a controlleri munkát végzők – 
szakirányú végzettsége eléggé alacsonynak mondható, mindössze tíznél jelölték be a szakmai 
szervezeteket, bár megjegyzendő, hogy 21 cég az OKJ-s tanfolyamot jelölte be. Ha ezt és ez 
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„egyéb” választ is képzettségnek soroljuk be, akkor is látszik, hogy mindössze 36 vállalkozásnál 
vannak képzett – controlling – szakemberek. 

6. sz. táblázat: A költségszámítási módszerekről alkotott vélemények

Forrás: saját kutatás alapján a gyakoriságok százalékai

A 7. sz. Likert skálás táblázat a controllingról alkotott véleményekre kérdez rá, a „nagyon 
jellemző” és az „egyáltalán nem jellemző” közötti skálán kellett helyezni el a megállapításokat. 

7. sz. táblázat: A gyakoriságok százalékai

Forrás: saját kutatás alapján a gyakoriságok százalékai

Így jellemzőnek mondható az, hogy a controllingot valamilyen formában már mindenhol 
alkalmazzák, fontos hozzá a jó belső kommunikáció, kialakítása pénz és időigényes, folyamatos 
ellenőrző és beavatkozó eszköz és nagyban hozzájárul az eredményesség javulásához. Elismerik, 
hogy controlling nélkül nincs jól működő vállalkozás, de azt is mondják, hogy túl bonyolult és 
körülményes az elérhető haszonhoz képest. Valószínűleg ezek a kisvállalatok napi gondokkal 
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küszködnek és sem idejük, sem kedvük a controlling bevezetéséhez. A válaszadó kb. 100 cég jó 
elgondolásait mutatja, hogy nagyjából 70-80% jól ítélte meg a controlling feladatkörét és nem 
utólagos eszközként jelölték meg, amely elkülönülten dolgozik a menedzsmenttől. Természetesen 
azoknak a vezetőknek is van véleménye a controllingról, akik nem alkalmazzák, vagy még nem 
vezették be. Akik nem vezették be – a másik kb. 210 cég –, azok azt mondják, hogy azért, mert 
túl kicsi a cég (61%), 17% szerint nélküle is jól boldogulnak és kb. 10-10% nem tartja fontosnak, 
illetve drágának tartja. 

Végül a 8. sz. táblázat arra kérdez rá, hogy mit tart kívánatosnak, mit hiányol a vállalkozás és 
erre áldozna-e pénzt. 

Kívánatosnak tartanák a piacbővítési lehetőségek, a hiányzó, jó szakemberek, az EU-s pályázatok 
felkutatását és a marketing tevékenység javítását. Közepesen fontosnak tartják a pótlólagos tőke 
megszerzését és a jogi feladatok jó színvonalú ellátását. Nem tartják fontosnak a controlling 
kialakítását és az ügyvitel, könyvvitel fejlesztését. Amire pénzt is áldoznának: a piacbővítési 
lehetőségek és az EU-s pályázatok felkutatása és írása. Közepesen áldoznának pénzt a marketing 
tevékenység javítására és a jó szakemberek felkutatására. Nem szánnak pénzt a controlling 
bevezetésére és a jogi tevékenység ellátásának színvonalának emelésére. 
A controlling számára potenciális réteg azok a Kkv-ok, melyek kívánatosnak tartják a controlling 
bevezetését és alkalmazását. Ez a megkérdezett vállalkozások több mint fele! Meglátásom 
szerint ezek alapján van létjogosultsága az általam kidolgozott kisvállalati pénzügyi tervezési és 
controlling rendszernek, igazolható az indokoltsága.

8. sz. táblázat: A hiányosnak tartott üzletviteli területek

Forrás: saját kutatás alapján a gyakoriságok százalékai
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Ezek után végeztem el a hipotézisek vizsgálatához a kereszttáblás elemzést, Pearson-féle Khi-
négyzet felhasználásával. Összefüggéseket kerestem a cég árbevétele és a pénzügyi tervezés 
megléte; a cég éves árbevétele és a pénzügyi terv áttekintése; az árbevétel és a nem pénzügyi 
mutatók között. Megnéztem van-e összefüggés a vállalkozásoknál az általam vizsgált két terület, 
a pénzügyi tervezés és a controlling és a pénzügyi tervezés, illetve a controlling hiánya között. 
Készítettem két, hármas kereszttáblát is (lásd melléklet), melyben a cég éves árbevétele, a 
pénzügyi tervezés és a controlling eljárások között, illetve a gazdasági ág, a pénzügyi tervezés és 
a controlling eljárások közötti összefüggéseket vizsgáltam.
A hipotézisvizsgáló eljárásokat statisztikai próbáknak nevezzük, ha a statisztikai próbában 
0,95 megbízhatósággal (α=0,05) elutasíthatjuk a H0 nullhipotézist, akkor ezt mondjuk: a 
próba szignifikáns (5%-os szinten). A H0 nullhipotézis azt mondja ki, hogy a két tényező 
független egymástól. A nullhipotézis csak egyféleképpen valósulhat meg, az alternatív 
hipotézis sokféleképpen. Tehát, mindegyik kereszttáblás vizsgálatnál a nullhipotézis és az 
alternatív hipotézis meghatározása után 0,05 szignifikancia szint mellett kiszámítottam a 
Pearson-féle Khi-négyzet értékét a következő képlet alapján: 
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Az első kereszttáblában arra a kérdésre kerestem a választ, hogy van-e kapcsolat a cég nagysága 
(éves árbevétele) és a pénzügyi tervezés között, azt feltételezve, hogy minél nagyobb a cég, annál 
biztosabb, hogy van pénzügyi tervezés. 

χ2 Próba
Érték Szabadságfok

Pearson-féle khi négyzet 89,251 30
Esetek száma 321

A Khi-négyzet értékét megnéztem df = 30 szabadságfoknál és 1-α, azaz 0,95 értéknél, melyből 
kiderül, hogy az általunk számított Khi-négyzet az elfogadási vagy elutasítási tartományba esik. 
A χ2

30, 0,95 értéke 43,77, a pénzügyi terv Pearson-féle Khi-négyzet értéke 89,251, azaz az elfogadási 
tartományba esik, azaz az egyre nagyobb árbevétel kategóriákhoz egyre kisebb az az érték, amely 
cégeknél nem készítenek pénzügyi tervet.

A második kereszttáblában a cégek nagysága és a pénzügyi terv áttekintésének kapcsolatát 
vizsgáltam. Azt feltételeztem, hogy minél nagyobb a vállalati méret, annál gyakrabban tekintik 
át a pénzügyi terv megvalósulását. 

χ2 Próba
 Érték Szabadságfok
Pearson-féle khi négyzet 65,893 25
Esetek száma 321
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A Khi-négyzet értékét megnéztem df = 30 szabadságfoknál és 1-α, azaz 0,95 értéknél, melyből 
kiderül, hogy az általunk számított Khi-négyzet az elfogadási vagy elutasítási tartományba esik. 
A χ225, 0,95 értéke 37,65, a pénzügyi terv áttekintésének Pearson-féle Khi-négyzet értéke 65,893, 
azaz az elfogadási tartományba esik, vagyis az egyre nagyobb árbevétel kategóriákhoz azonban 
nem kapcsolható egyre rövidebb időtáv, a heti rendszeresség elég ritka, a havi és negyedéves 
áttekintés a leggyakoribb érték, tehát nincs összefüggés a cégméret és az áttekintés gyakorisága 
között, az nem függ az árbevétel kategóriától.

A harmadik kereszttáblában a cégek nagyságának és a nem pénzügyi jellegű mutatók 
alkalmazásának összefüggését vizsgáltam. Feltételezésem az volt, hogy a nagyobb cégek már 
fontosnak tartják a nem pénzügyi jellegű, scorecard típusú mutatók használatát. A Khi-négyzet 
értékét meg kell nézni df = 30 szabadságfoknál és 1-α, azaz 0,95 értéknél, melyből kiderül, 
hogy az általunk számított Khi-négyzet az elfogadási vagy elutasítási tartományba esik. A 
χ2

25, 0,95 értéke 37,65, a nem pénzügyi jellegű mutatók Pearson-féle Khi-négyzet értéke 65,893, 
azaz az elfogadási tartományba esik, vagyis az árbevétel és a nem pénzügyi jellegű mutatók 
alkalmazásának fontossága között összefüggés van, fontosnak ítélték meg a kiegészítő, nem 
pénzügyi jellegű mutatók alkalmazásának fontosságát. Elenyésző azon válaszok száma, ahol a 
nem vagy egyáltalán nem fontos választ jelölték be, de szoros kapcsolat nem mutatható ki a két 
tényező között, minden árbevétel kategóriában a legtöbben a fontos választ adták.

χ2 Próba
 Érték Szabadságfok
Pearson-féle khi négyzet 78,795 25
Esetek száma 321

A következő kereszttáblás elemzés a pénzügyi tervezés és a controlling együttes meglétének, 
alkalmazásának a kapcsolatát vizsgálja. Feltételeztem, hogy ahol pénzügyi tervezés van, ott 
controlling is van és fordítva, illetve, hogy ahol már pénzügyi tervezés sincs, ott controlling 
sincs. 

9. sz. táblázat: A pénzügyi tervezés és a controlling kapcsolata

Forrás: saját kutatás alapján a gyakoriságok adatai
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χ2 Próba

 Érték Szabadságfok
Pearson-féle khi négyzet 69,639 12
Esetek száma 321

Khi-négyzet értékét meg kell nézni df = 30 szabadságfoknál és 1-α, azaz 0,95 értéknél, melyből 
kiderül, hogy az általunk számított Khi-négyzet az elfogadási vagy elutasítási tartományba 
esik. A χ2

12, 0,95 értéke 21,03, a controlling eljárások alkalmazásának Pearson-féle Khi-négyzet 
értéke 69,639, azaz az elfogadási tartományba esik, vagyis a pénzügyi tervezés és a controlling 
alkalmazásai között összefüggés van, de a kapcsolat nem kétirányú. A pénzügyi tervezés 
meglétéből nem következik a controlling alkalmazása, 176 vállalkozás tervez, abból csak 88-
nál van valamilyen controlling, de ahol van controlling, ott majdnem mindenhol van pénzügyi 
tervezés is 102 vállalkozásból 88-nál. Az majdnem teljesen igaz, hogy ahol nincs pénzügyi 
tervezés (114 vállalkozás), ott controlling sincs (101 cég). 
Végül, két, hármas kereszttáblában először a cég nagysága, a pénzügyi terv készítése és a 
controlling közötti összefüggést vizsgáltam, van-e összefüggés eme hármas összefüggésben? 
Ebből megállapítható, hogy a legnagyobb gyakoriság az a 74 vállalkozás, amely kisvállalkozásnak 
számít (100 millió Ft alatti árbevétel), nem készít pénzügyi tervet és nincs controllingja sem. 
Az árbevétel azonban nem osztja klasszterekre a cégeket, a pénzügyi tervezés és controlling 
összefüggésében. 

Az utolsó vizsgálat a gazdasági ág, a pénzügyi terv és a controlling közötti összefüggést mutatja 
be. Gazdasági ágak szerint a legtöbben a feldolgozóiparban és a kereskedelemben készítenek 
pénzügyi tervet és alkalmaznak controllingot egyszerre, controlling nélkül a legtöbb pénzügyi 
tervet készítő ágazatok a mezőgazdaság és a kereskedelem.  A kérdőíves kutatásomban megvizsgált 
vállalkozások száma, a minta nem túl nagy (321 Kkv), ebben a mintában a feldolgozóiparra és a 
kereskedelemre jellemző a leginkább a pénzügyi tervezés és a controlling együttes alkalmazása.
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6. AZ ÉRTEKEZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI

Mindenki számára nyilvánvaló az a tény, hogy a Kkv szektor nagyon fontos eleme a 
piacgazdaságnak, ezért támogatásuk rendkívül fontos eleme a versenyképesség javításának, a 
foglalkoztatás megőrzésének, egy Kkv-nak azt kell felhasználnia, amiben jó, ki kell használnia, 
hogy cége rugalmas, gyorsabban tud alkalmazkodni, ki tudja elégíteni az egyéni vevőigényeket, 
ismeri a helyi viszonyokat és kihasználhatja a piaci réseket. 

6.1. Tézisek

A disszertációmban olvasható megállapításaimat a hazai és nemzetközi szakirodalomra, a saját 
empirikus kutatásomra és az azt kiegészítő szekunder kutatásokra, statisztikai jelentésekre, 
kollégáim munkatapasztalataira és a saját controlling tanulmányaimra építettem. 

A disszertáció hipotéziseit saját megállapításaim, a hazai és nemzetközi szekunder információk 
alapján állítottam fel:

H1: A magyar kis- és középvállalkozások jelentős gazdasági súlyt képviselnek, mind a vállalkozások 
száma, a foglalkoztatottak létszáma, a befizetett adók és a GDP-hez való hozzájárulásuk alapján, 
ezért kiemelten kell foglalkozni a szektor gazdasági felkészültségének helyzetével és fejlesztésével. 
A Kkv-ok összetétele 2005 után, a határértékek felemelésével heterogénebb lett.

H2.a.: A jelenlegi üzleti gyakorlat alapján a Kkv-ok többsége készít pénzügyi tervet.

H2.b.: A nagyobb Kkv-oknál már van pénzügyi tervezés, azaz a cégméret és a pénzügyi 
tervezés között kapcsolat van, minél nagyobb a vállalkozás, annál biztosabb a pénzügyi tervezés 
megléte.

H2.c.: Azok a Kkv-ok ahol van pénzügyi tervezés, ott ezt a tevékenységet a könyvelő vagy 
cégvezető végzi.

H3.a.: A Kkv-ok ismerik a controlling jelentését, eszközrendszerét. 

H3.b.: A Kkv-oknál nincs a controllinghoz értő szakember, az esetleges controlling feladatokat 
a könyvelő vagy a cégvezető végzi el. 

H3.c.: Azoknál a Kkv-oknál, ahol még nincs controlling, ott jelentkezik igény a controlling 
bevezetésére.

H3.d.: A pénzügyi tervezés és a controlling megléte között szoros kapcsolat van, ahol van 
pénzügyi tervezés, ott már van controlling és ez fordítva is igaz. 

H4.a.: A Kkv-ok fontosnak tartják már a Balanced Scorecard alapú mutatókat, azaz a nem 
kizárólag pénzügyi mutatókon alapuló elemzéseket, vizsgálatokat. 

H4.b.: Minél nagyobb a vállalkozás, annál fontosabbnak tartja a nem pénzügyi jellegű mutatókat, 
azaz összefüggés van a cégméret és a mutatók alkalmazásának tulajdonított fontosság között. 

H5: A jelentkező szakmai hiányosságok miatt szükség van a vállalatvezetők, könyvelők oktatására, 
továbbképzésére, az igénybe vehető tanácsadói szolgálat kiépítésére.
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A primer és a szekunder kutatások együttes eredményei

H1: hipotézis azt vizsgálja, hogy a magyar Kkv-k jelentős gazdasági súlyt képviselnek-e, a 
megadott paraméterek alapján. Ez a hipotézis triviális, és ezért nem is kell bizonyítani, számomra 
a lényeg a kérdőíves kutatás alapján feltáruló szakmai hiányosság, a vállalkozásoknak csak 
kis része van tisztában a modern üzletvezetési ismeretekkel. Mivel a 2005-ös Kkv besorolási 
határértékek magasabbak lettek, így sok vállalkozás lesorolódott a középvállalkozási szintről a 
kisvállalati szintre, ami heterogénebbé tett e szektor szerkezetét. Ennek következménye, hogy 
nehezebb számukra egységes pénzügyi tervezési és controlling rendszert kidolgozni.
H2.a.: hipotézis a Kkv-ok pénzügyi tervezési gyakorlatát vizsgálja, az empirikus kutatásom alapján 
megállapítottam, hogy a Kkv-ok többsége (kétharmada) készít pénzügyi tervet, a gyakoriságok 
alapján látható, hogy az üzleti tervek nagy része éves terv. Így ezt a hipotézis elfogadható. 
H2.b.: hipotézis azt vizsgálja, hogy van-e összefüggés a cégméret és a pénzügyi tervezés megléte 
között. Megállapítottam, hogy a hipotézis elfogadható, mert minél nagyobb a vállalkozás 
mérete, annál kevesebb azon vállalkozások száma, amelyek nem készítenek pénzügyi tervet. 
Azt is megállapítottam, hogy nincs összefüggés a cégméret és az áttekintés gyakorisága között, 
a vállalkozások méretének növekedése nem jelenti a pénzügyi terv áttekintési gyakoriságának 
növekedését. 
H2.c.: hipotézis azt vizsgálja, hogy a pénzügyi tervezési tevékenységet ki végzi a cégnél. A 
hipotézis vizsgálat során kiderült, hogy a pénzügyi tervezési tevékenységet végző személyek 
nagy részben a cégvezetők vagy a könyvelők.
Az empirikus kutatás alapján azt is megállapítottam, hogy számukra a pénzügyi tervezés főként 
a bevételek és kiadások tervezését, a fizetési eszközök állományának, valamint a költségeknek a 
követését jelenti, így bővíteni kell az erre irányuló ismereteket.
H3.a.: hipotézis azt vizsgálja, hogy a Kkv-oknak helyes ismereteik vannak-e a controllingról. (Ez 
nem csak a kérdőív elején található: „Ön szerint mi a controlling?” kérdésből derül ki, hanem a 
kérdőív vége felé található részletező kérdésekből is.) Az adott válaszokból megállapítottam, hogy 
sajnos a Kkv-ok többsége nincs tisztában a controllinggal, így ezt a hipotézist el kell utasítani. 
H3.b.: hipotézis a controlleri munkát végző személyeket vizsgálja. Megállapítottam, hogy ahol 
van controlling tevékenység, ott van controller, így a hipotézist elutasítom, mivel azt vizsgálva, 
hogy a controlleri tevékenységet ki végzi, azt láthatjuk, hogy ahol felvállalták a controlling 
munkát, ott túlnyomó részben nem a könyvelő vagy a cégvezető végzi, hanem a controller.
H3.c.: hipotézis azokat a vállalkozásokat vizsgálja, ahol még nincs controlling. Arra a kérdésre, 
hogy bevezetné-e a controllingot, pozitív válaszokat adtak, azaz jelentkezik igény a controlling 
megismerésére és bevezetésére. Ez egyben igazolja a kialakított kisvállalati pénzügyi és tervezési 
rendszer létjogosultságát.
H3.d.: hipotézis azt vizsgálja, hogy van-e kölcsönös összefüggés a pénzügyi tervezés és a 
controlling között. Megállapítottam, hogy a pénzügyi tervezés és a controlling között van 
kimutatható kapcsolat, de ez a kapcsolat egyirányú, mert ahol van controlling ott minden esetben 
van pénzügyi tervezés, de a pénzügyi tervezést alkalmazó vállalkozásoknál nem egyértelmű a 
controlling megléte, ezen vállalkozásoknak csak a fele alkalmaz valamilyen controlling eszközt. 
Így hipotézisemet teljesen nem tudtam igazolni. 
H4.a.: hipotézis azt vizsgálja, hogy a Kkv-ok ismerik-e, fontosnak tartják-e a nem pénzügyi  
mutatókat. A válaszok alapján megállapítottam, hogy azt fontosnak tartják, így hipotézisemet 
elfogadom.
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H4.b.: hipotézis azt vizsgálja, hogy a nagyobb vállalkozások fontosabbnak tartják-e a nem 
pénzügyi jellegű mutatókat. A kereszttáblás elemzés alapján megállapítottam, hogy az árbevétel 
és a nem pénzügyi jellegű mutatók alkalmazásának fontossága között összefüggés van, hiszen 
elenyésző azon válaszok száma, ahol a nem vagy egyáltalán nem fontos választ jelölték be, 
minden árbevétel kategóriában a legtöbben a fontos választ adták. Így a hipotézist elfogadom. 
H5: hipotézis azt vizsgálja, hogy szükség van-e a Kkv-ok vezetőinek, könyvelőinek oktatására, 
továbbképzésére. A hipotézist nagyon sok tény és kutatás igazolja. Ezt igazolják a szakirodalmi, 
szekunder kutatások és a saját empirikus kutatásom is, melyből látható, hogy a Kkv vezetők a 
marketing, pályázatírási segítség mellett a vállalkozói ismeretek szükségességét is megjelölték. 
A pénzügyi tervezési és controlling ismeretek a már meglévő képzésekbe illeszthető be, mint pl. 
mérlegképes könyvelői képesítés, adótanácsadói képzés vagy a pénzügyi ügyintéző.
Az én vizsgálatomban tehát szükség van a Kkv vállalkozók elméleti és főleg gyakorlati oktatására, 
mely megvalósítása mindenféleképpen nagyon fontos. Ez történhet egy hétvégés, egy pár napos 
tanfolyami szinten. Ezekben az oktatásokban nagyrészt vállalhatnak az egyetemek, főiskolák 
tudásbázisuk, neves oktatói és hírnevük alapján. 

Így összességében megállapítható, hogy a pénzügyi tervezés szerves kiegészítéseként, egyfajta 
ráépítésként szükség van Kkv controllingra is, hiszen a pénzügyi tervezés metódusa elterjedt a 
Kkv szektor körében, amit igazol az alkalmazásának gyakorisága, és ez megteremti a controlling 
bevezetésének alapját. 
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Probléma-célfa

A következő probléma-célfa ábrán összefoglalva mutatom be megállapításaimat, és azt, hogy 
miért indokolt a pénzügyi tervezési és controlling ismeretek átadása és bővítése a Kkv szektor 
számára. A felső rajz a problémákat mutatja be ok-okozati rendszerben, az alsó pedig a kitűzött 
célokat.

 

6.2. Javaslatok

Szükség van a vállalatvezetők, könyvelők szakmai és gyakorlati képzésére. Ez jelenleg leginkább 
a már létező oktatásokba, tanfolyamokba építhető be a leghatékonyabban. Ezen képzések már 
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ismertek és elfogadottak, egy teljesen újonnan induló „csak” controller képzés nem érné el célját, 
sikerét, idegenkednének tőle. Ez történhet egy hétvégés, egy pár napos tanfolyami szinten, ebben 
nagyrészt vállalhatnak az egyetemek, főiskolák tudásbázisuk és oktatóik alapján. 
Nem a túlzott szakmaiság a lényeg, hanem a vállalkozások megszólítása, ösztönzése. Nem 
szabad őket „megijeszteni” felesleges szakmai kifejezésekkel, összefüggésekkel, először alapozni 
kell. Meg kell mutatni, hogy egy egyszerű pénzügyi tervezési és controlling rendszer milyen 
nagymértékben képes a hatékonyságot növelni. Ha belátták, hogy nem is olyan bonyolult és jó a 
mutatott módszer, eljárás, rákapnak az ízére és már ők maguk is szeretnének fejlődni. Következő 
lépcsőként javasolható a rendszer továbbfejlesztése, különböző módszerekkel (S-modell, ABC 
analízis, Advanced budgeting, Balanced Scorecard). 
Másik fejlesztési kérdés az informatikai támogatás. Mivel az Excel program adatbázis alapú 
és széles körben elterjedt, javasolt a pénzügyi tervezési és controlling rendszer Excelre való 
átültetése. Lényeg azonban itt sem az utólagosság, hanem az, hogy megteremtsük az időben 
beavatkozás lehetőségét. 
Egy mikro- és kisvállalkozás számára nincs szükség a legbonyolultabb tevékenység vagy 
folyamat alapú tervezésre, túl részletes mérleg-, eredménytervre vagy temérdek mutató 
kiszámítására. Stratégiai szempontból a cash flow és az eredmény megtervezése a legfontosabb, 
így az általam bemutatott rendszer fontos jellemzője az egyszerűség és az átláthatóság, mely 
rendszer bevezetése mindenképpen javasolható a kisvállalkozások részére. Résztervként 
indokolt az árbevétel és kiadástervezés, valamint időszakonként a beruházás-tervezés. Javasolt 
vizsgálni, hogy termékenként, piaconként vagy vevőnként a múlt időszaki adatokból, mekkora 
bevételre számítunk, és ehhez milyen kiadások járulnak. A kereskedelemben mindenképpen 
szükség van a készletállomány figyelésére, hiszen az a vállalkozás „terméke” és eladatlanul sok 
pénz fekszik benne. A terv megvalósulása során, év közben havonta, negyedévente végezzünk 
eltéréselemzést, vizsgáljuk meg az eltérések okait, és tegyük meg a szükséges lépéseket. Az 
eltéréselemzések és a mutatók kiszámításánál fő vezetési elvként a gyakoriság javasolt, az éves 
szintű tervezés és elemzés nem megfelelő a mai üzleti környezetben a működés folyamatos 
ellenőrzésére, javítására.

A controlling rendszer bevezetése általában annak felismerése, hogy változtatni, javítani akarunk. 
A controlling kiépítésnek kritikus sikertényezője, hogyan sikerül tartalommal megtölteni a 
lehetőségeket és ezeket alkotó módon beépíteni a vállalkozás mindennapos működésébe, ezért 
javasolt a folyamatos kommunikálás és a szakmaiság. Nem kell a kezdéskor a legtökéletesebb 
rendszer kialakítására törekedni, mert ha ez nem sikerül, elveszik a lendület. A controlling 
mechanizmus kiépítése nem egyszeri, hanem folyamatos fejlesztési folyamat, hiszen a környezet 
dinamikussága a Kkv-ok számára mindig fent fog állni.
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6.3. Az értekezés új, illetve újszerű eredményei

A témaválasztás jellegéből adódóan elsősorban új, illetve újszerű eredmények a kis és 
középvállalkozásokkal és a pénzügyi tervezési, illetve a controlling szakmai és elméleti 
anyagokkal kapcsolatban fogalmazhatóak meg. 

Kutatómunkám egyik fontos eredménye, hogy átfogó szakirodalmi összegzést nyújt a pénzügyi 
tervezés és a controlling elemzésével foglalkozó magyar, angol és német nyelvű irodalomból, 
beemelve a legújabb – főként idegen nyelvű – kutatásokat is. Az értekezés eredményeként 
megjelölhető, hogy a pénzügyi tervezés és a controlling gyakorlatát összekapcsolja, azaz a 
pénzügyi tervezés, mint előremutató és a controlling, mint egy működés közbeni értékteremtő 
eszköz összefonódására világít rá.

A doktori értekezés fő hasznának tartom, hogy egy, a hazai Kkv-okat tükröző empirikus 
adatfelvétellel és -elemzéssel megállapításokat tudtam tenni a vizsgált vállalatok jelenlegi 
pénzügyi tervezési és controlling módszereiről, azok kialakítását befolyásoló főbb tényezőkről, 
illetve a vezetők e tárgyban alkotott véleményéről. Ezen megállapítások során megállapításaim 
igazolására gyakoriságelemzést és függetlenségvizsgálatot (khi négyzet) alkalmaztam.

A kutatásban megjelölt fő célnak megfelelően, a vizsgált vállalkozások többségének a gyakorlat 
oldaláról bemutattam egy, a kereskedelmi kisvállalkozások számára ajánlható egyszerű pénzügyi 
tervezési és controlling rendszert, mely rendszerbe foglalva tartalmazza a felhasználható 
eszközöket és mutatókat. A rendszer tartalmazza a pénzügyi tervezés módszerét, a kialakítandó 
mutatók rendszerszemléletű és tudományosan megalapozott pénzügyi hálóját is. Ezt a rendszert 
egészítettem ki egy kereskedelmi kisvállalkozásoknak ajánlható Balanced Scorecard lehetőséggel, 
mely ok-okozati alapon fogalmazza meg a célkitűzéseket és az alkalmazható mutatókat, mellyel 
bővebb képet kaphat vállalkozásáról, a stratégia megvalósításáról a cégvezetés. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

A tervezés és a controlling két fontos és a modern vállalatvezetési gyakorlatban használatos 
eszköz. A tervezés a célok kijelölése és az elérésük érdekében kitűzött feladatok meghatározása, 
míg a controlling irányítási, eltérés-elemzési és beszámolási eszköz, ami ennek elérését vizsgálja 
és mutatja be. A tervezés és a controlling minden vezető fejében mást jelent, ezért tartottam 
megfelelő és egyben érdekes kutatási területnek ennek vizsgálatát. A kis- és középvállalkozásokra, 
mint kutatási területre, azért esett a választásom, mert a nagyvállalatok már mind alkalmaznak 
informatikai hátterű vállalatirányítási rendszereket, de a kisebbek nem, ezért érdekes lehet, hogy 
milyen eszközöket használnak; és ha esetleg semmilyet, akkor miért nem.  Így az empirikus 
kutatás célja a magyar Kkv-ok üzletvitele, tervezési és controlling szempontból. 
A kutatás módszertanát illetően, kérdéseim megválaszolásához először a szakirodalomban 
vizsgálódtam. Egyrészt azt kerestem, hogy az elmélet milyen módon közelíti meg kutatásom 
tárgyát, másrészt azt, hogy milyen kapcsolódást találok a tervezés és a controlling között. 
A szakirodalmi feltáró munkát egy kisvállalati pénzügyi tervezési és controlling rendszer 
megalkotása és tézisek megfogalmazása zárta. A vizsgálandó rendszerben – mint a controllingot 
valamilyen formában alkalmazó Kkv-oknál – próbáltam bizonyítani a hipotéziseimet. Célom 
eléréséhez két módszert alkalmaztam, először egy 350 elemű mintán – ebből 321 vállalat felelt 
meg a Kkv kritériumainak – kérdőíves felmérést valósítottam meg, majd a kitöltött kérdőívekből 
képeztem egy adatbázist, amit az SPSS matematikai-statisztikai programmal elemeztem, 
összefüggéseket kerestem. Az eredmények lehetőséget adtak a hipotézisek kiértékelésére és a 
tézisek kiegészítésére. Ezt egészítettem ki más szervezetek által végzett kutatások statisztikák 
vizsgálatával, szándékom szerint értekezésemben egyszerre mérő és értékelő rendszerek is 
kerültek középpontba. A kérdések legalább két szinten vethetők fel, egyrészt az alkalmazott 
vállalatirányítási eljárások és technikák általi mérés, másfelől annak felmérése, hogy a vállalat 
fennmaradása és teljesítménye szempontjából melyek a legfontosabb tényezők.

A Kkv-ok fontosságát nagyon sok tényező mutatja. Ezt igazolja a vállalkozások száma, az általuk 
foglalkoztatottak létszáma és a GDP-hez való hozzájárulásuk is stb. Mind az Európai Unió, mind 
Magyarország kiemelt és deklarált feladatának tartja a Kkv szektor támogatását, több síkon is. 
A magyarországi Kkv-ok több problémával is küszködnek, gazdasági értékítéletük felemás, 
inkább csak rövidtávra terveznek.  A fennmaradás és a versenyképesség növelése érdekében 
tudatosítani kell bennük a pénzügyi-vállalatirányítási eszközök alkalmazásának fontosságát és 
létjogosultságát még a kisebb vállalkozások esetében is. Nagyon sok vállalkozás veszteséggel 
vagy kis eredménnyel dolgozik, így nekik különösen szükségük lenne a gyakorlati gazdasági 
ismeretekre. 

Kérdőíves kutatásomban vizsgáltam vállalatvezetők üzleti gondolkodását. Megvizsgáltam, hogy 
milyen eszközöket használnak, és minek tulajdonítanak nagy jelentőséget a pénzügyi-számviteli 
területen. A vállalkozások kétharmadáról megállapítható, hogy készítenek pénzügyi tervet, 
mely fő feladatának a bevételek és kiadások követését, a költségek tervezését és a követelések 
behajtását gondolják. Általánosságban elmondható, hogy a controllingról jó gondolati 
megérzéseik vannak, de ez konkrét gyakorlati ismeretekben nem testesül meg.  A controlling 
alkalmazásra csak a vállalatok egyharmada válaszolt igennel, de a konkrét módszereknél, már 
nem adtak választ, vagy nem ismerték fel azokat. Így levonható az a konklúzió a tervezés és 
controlling alkalmazásra, a módszerekre, az eljárásokra adott válaszokból, hogy még van 
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hova fejlődni, szükség van a Kkv szektor oktatására, továbbképzésére. Egyrészt meg kell velük 
ismertetni az egyszerűbb tervezési módszereket, másrészt be kell mutatni a controlling alapjait 
és a bevezetésével elérhető előnyöket. 
A szükségesnek tartott információkból az is kiderült, hogy bizony a Kkv-ok jelentős 
információhiánnyal rendelkeznek, mind elméleti síkon, mind a piaci-gazdasági ismereteik terén. 
A kérdőív kiértékelése során az is kiderült, hogy jelentkezik igény a controlling módszerekre, 
de a controlling területe homályos, nem igazán ismerik azt. Összegzésképp levonható, hogy a 
Kkv szektor ilyetén problémáinak megoldása több síkon kell, hogy egyszerre folyjék. Részben 
szükség van az állami segítségnyújtásra, mely az EU-s szabályoknak megfelelően kell, történjék, 
reméljük, hogy nem csak a szándék és a közlés valósul meg, hanem konkrét eredmények is 
születnek. A másik – az előzővel összefonódva – a Kkv szektor oktatásának fontossága. 

Kutatómunkám egyik eredménye, hogy szakirodalmi összegzést nyújt a tervezés és a controlling 
elemzésével foglalkozó magyar, angol és német nyelvű irodalomból, beemelve a legújabb 
kutatásokat is. A doktori értekezés fő hasznának tartom, hogy egy, a hazai Kkv-okat tükröző 
empirikus adatfelvétel és -elemzés segítségével megállapításokat tudtam tenni a vizsgált 
vállalatok tervezési és controlling módszereiről, azok kialakítását befolyásoló tényezőkről, illetve 
a vezetők e tárgyban alkotott véleményéről. Ezen megállapítások során gyakoriságelemzést és 
függetlenségvizsgálatot (khi négyzet) alkalmaztam.
A megfogalmazott megállapítások hasznos információként szolgálhatnak kutatóknak, 
hallgatóknak és vállalati szakembereknek egyaránt. Önmagában is vizsgálhatónak és 
továbbfejleszthetőnek tartom azt a szekventált kisvállalati pénzügyi tervezési és controlling 
rendszert, amely a kérdőíves felmérés eredményeinek kiegészítéseképpen született.  A 
megvalósítás során, remélem, majd a használati cél jellege dominál, azaz a modellt az elsődleges 
céljának megfelelően alakítják ki az adott vállalatnál. 
Az értékezés másik gyakorlati értékét az oktatásban való hasznosításnak tartanám, mivel úgy 
gondolom, jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán még 
bővíteni lehetne a tervezés és a controlling elméletek és metódusok oktatását. Remélem a diákok 
oktatásában gyakorlati hasznát vehetik disszertációmnak, hiszen áttekintő, összefoglaló jellegű 
mű, mely kiegészül a gyakorlati oldallal és a rendszerrel.  
A gyakorlat oldaláról bemutattam egy, a kisvállalkozások számára ajánlható egyszerű pénzügyi 
tervezési és controlling rendszert, mely rendszerbe foglalva tartalmazza a felhasználandó 
eszközöket és mutatókat, kiegészítve a Balanced Scorecard lehetőségekkel, mellyel bővebb képet 
kaphat vállalkozásáról a cégvezetés. A rendszer természetesen továbbfejleszthető. 
Az értekezés újszerűsége abban rejlik, hogy a tervezés és a controlling gyakorlatát összekapcsolja, 
azaz a tervezés, mint előremutató és a controlling mint egy menet közbeni eszköz összefonódására 
világít rá. A Balanced Scorecard módszert beépíthetőnek tartom a kisvállalkozások controlling 
rendszerébe, mint egy annak pénzügyi oldalát kiegészítő stratégiát megvalósításában segítő 
eszközt.
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SUMMARY

Both planning and controlling are essential tools that are widely applied in modern company 
management practice. Planning refers to setting up objectives and defining tasks in order to achieve 
them whereas controlling is a managing and difference analysis tool which indicates and depicts 
the differentiation from it. Planning and controlling evoke different ideas in each manager.  As a 
result, I have considered making a research and analyzing these fields not only highly relevant but 
also fascinating. I have selected the sphere of small and medium-sized enterprises as the subject 
of my studies since large scale businesses do apply company management systems by and large 
based on an IT background on the contrary to minor firms which do not. Consequently, it could 
be astonishing to reveal what tools are employed by the latter if any in addition to the prospective 
causes of non-usage. In fact, the purpose of the empirical research is to concentrate on the business 
procedures of the Hungarian small and medium-sized companies from the aspects of planning 
and controlling. 

As for the methodology of the research, first and foremost I have started by examining the 
bibliography of the profession to respond my questions. On the one hand, I search for how 
theory is associated with the subject of my research on the other hand; I attempt to reveal the 
link between planning and controlling. After highlighting professional bibliography, a financial 
planner and controlling system for the small companies has been set up and final principles have 
been formulated. I wish to prove my hypotheses in the system to be observed that is in small and 
medium-sized companies where controlling has been applied in any possible ways.
 To achieve my goals I have made use of two methods. Firstly, I have carried out a survey with a 
questionnaire of 350 items out of which 321 met the criteria of small and medium-sized firms 
then I have designed a database from the questionnaires which have been analyzed by a SPSS 
mathematical statistical program in order to pinpoint the coincidences. The results have assured to 
evaluate hypothesis and to complement theories.
My main intention has been to concentrate on both the measurement and the evaluation systems 
with which numbers have been rendered to procedures as well as orders and priorities have been 
expressed. Professionally, controlling seemed to be a challenging issue partly the exploration 
of the system and partly the appliers’ approach to it. Questions could be raised at least at two 
levels, for one thing, evaluation by applied management strategies and techniques for the other 
thing, estimation of the most vital factors that contribute to maintain a company and to make its 
successful performance possible.

The relevancy of the small and middle enterprises (SME’s) shown a lot of consideration. The number 
of the SME’s, the employees and they GDP contributions to account for it.  Accentuated and declared 
scope of duties are the assistance of the SME’ to account as the European Union and as Hungary 
to.  The Hungarian SME’s get to grips with many problems, their economical value judgment 
is unmatched; they plan rather in shortly while ahead. Towards to rise the subsistence and the 
competitiveness is have to make real the importance and the grounds of the financial-management 
methods also for the small enterprises Many enterprises operate with deficit or zero profit so they 
especially would be needed economical skills. My questionnaire research was made by the SME’s in 
the topic of financial planning and controlling, I analyzed the business-thinking of the managers. I 
analyzed also how methods are they use and what was important in the field of financial-accounting 
area. From the two-third of the enterprises I appointed they are creates financial plans and to their 
mind the topmost tasks are the trace of the incomes and outcomes, planning costs and recover of 
the debts. Generally speaking they have good ideas about the controlling but that do not apply in 
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the practice knowledge. The one thirds of the enterprises say yes to the applying the controlling 
but later they can not identify that methods yet.  From the answers we can draw the inference they 
can developed after all, it is recommended the continuing professional education in the SME’s area. 
On of the hand we have to delineate for the SME’s the simple planning methods, on the other hand 
we have to show the basics of the controlling and the advantages of the introduction. As it turned 
out the SME’s have heavy information lack in the areas of the theory and in the market-economical 
sphere. As it turned out it is not claim for the controlling methods that I ascribe to – and that is 
seems to be from the answers, see also supplement – they do not know about the controlling, foggy 
area and that is disturbing. My conclusion is we have to solve this SME’s problems in many way 
simultaneously.  Partly subsidy is needed that happened accordingly to the EU. We hope so not 
only the aim and the conveyance will come true but to come new issues. The other – interlock with 
the previous – is relevancy of the education by the SME’s division. 

Intentionally, I presume one of the major outcomes of my research work is that it gives a global 
overview of the bibliography of planning and controlling from Hungarian, from English and from 
German literary works including the most up to date finding. The highlight of my thesis is that I 
have been able to make statements about the methods applied in planning and controlling of the 
companies in question with the help of empiric data registration and analysis of domestic small 
and medium-sized firms as well as the factors that have influenced on establishing them and 
the managers’ views concerning the issue. The observations might serve useful information for 
researchers, students and company managers alike. The financial planner and controlling system 
for the small companies itself is to be further examined and developed as the supplement of the 
survey based on questionnaires data. I am certain that the aspect of practical usefulness will be 
dominant once realized, that is the model should be modified as to be able to adapt to the priority 
of a given firm. Besides, it can also be utilized to train the sphere of business which has been 
mentioned in one of my hypotheses by doing so it would provide practical tools for company 
managers.
On the other hand, an additional practically valuable point might be to include it in education 
since I believe that the education of planning and controlling theory and methods can be extended 
at the Faculty of Economics of the University of Western Hungary. 
As I see it, my thesis could contribute to undergraduate student training programs hence it is 
complex and general and supplemented with practical aspects and a system.
The novelty of the essay is that it links planning and controlling practices, planning as a prospective 
tool and controlling as a tool applicable during the process are to be complemented. The method 
of Balanced Scorecard can be combined into the controlling system as a supplementary strategy 
building and analysis making tool in the financial and numerical side. I have depicted a model of 
methods which are to be applied in the case of micro, small and medium-sized enterprises which 
in my view would form a whole system. 
As a further step, the essay might have prospective use in the introduction of BSC training of 
finances, accountancy and insurance supported by the Financial and Accountancy Institution as 
well as part of the continuation and extension of the research might be able to assist to find out the 
variety of applied management methods and tools throught a possible system for the small firms by 
carrying out interviews. Research studies might be expanded to the neighboring countries and the 
EU member states. It will be interesting to concentrate on the development of the sector of small 
and medium-sized companies and to examine the aspects found in the thesis. It is also essential 
that researches are repeatedly made to reveal the changes in the field during the past 4-5 years.
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2. sz. melléklet 

A faktorstruktúra összetétele
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