
 

Hatékonyabb működés? Folyamatoptimalizálás, rejtett tartalékok feltárása 
 
A növekvő ár, illetve költség verseny nyomása miatt egyre fontosabb tudni, hogy a 
közvetlen költségeken kívül milyen további közvetett költségek terhelik a vállalat által 
előállított termékeket vagy az értékesített szolgáltatásokat.  
 
A controlling eszközök alkalmazása elősegítheti a hatékonyabb működést. A pontos, 
részköltség számításon alapuló eljárások segítségével a vállalat rejtett tartalékai 
feltárhatóak. 
 
De mi is a controlling? 
A szervezetek belső irányítási rendszerének kiemelt alrendszere, amely az irányítás, vezetés 
funkciói közül a tervezést, a terv-tény adatok összevetését, eltéréselemzést, és ellenőrzést 
végez. Információt szolgáltat, döntés előkészítési feladatokat lát el, és segédeszközt ad a 
vezetés számára a környezeti változások dinamikus követéséhez. 
 
A controlling szemlélet a cél-orientáltságot, a költség-orientáltságot, valamint a szűk 
keresztmetszetet vizsgálja a jelenben a vállalat jövőjére irányulóan.  
 
A controller egy interdiszciplináris tudásanyaggal felfegyverzett munkatárs, aki a vállalati 
folyamatokat átlátja és a jobbítás szándékával mér, elemez, és javaslatot tesz, közvetlenül a 
vezető felé. A vezető felelőssége, hogy ezeket a -például hatékonyságnövelő- javaslatokat 
hogyan fogadja meg. 
 
A controlling eszközrendszer is egyben a vezető kezében, amely a tervezés, a terv- 
tényelemzést és az információkezelést is magában foglalja. A controlling tehát eszközöket, 
elemzési módszereket ad a vezetés kezébe. A jó controlling tevékenység egy (vállalati) 
iránytűnek is felfogható. 
 
A Controlling feladata a megfelelő információ biztosítása a top menedzsment, a 
középvezetés és a költséghelyi vezetés számára!  
 

- A menedzsment támogatása üzemgazdasági eszközökkel 
- Eltérések felfedése, elemzése, okok feltárása 
- Javaslattétel a szükséges intézkedésekre 
- A műszaki és a gazdasági területek közötti kommunikáció megteremtése 
 

2009. kihívást jelent a vezetők és controllerek részére. Az eddigiektől eltérő menedzselésre 
és piaci magatartásra van szükség. Képzéseink során megismerkedhetnek korszerű elvekkel, 
az elvárásoknak megfelelő működtetéssel. A tanfolyamaink ezért nem csak a "hogyan"-
okkal, hanem a "miért"-ekkel, a vállalati működés globális összefüggéseivel is 
foglalkoznak.  
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Egyedülálló módon csak a Sämling Kft. szervez Magyarországon REFA controlling 
képzéseket. A REFA- Bundesverband GmbH 1924-ben történő megalakulása óta 
Németországban élen jár a vállalatfejlesztés területén. 
 
A REFA controlling eszközrendszere az operatív és stratégiai controllingra is fókuszál. 
Minden vezető egyetért abban, hogy az a vállalat, ami képes egyszerű, standard, 
mutatószámokat kialakítani és képes fejleszteni folyamatait, termékeit és szolgáltatásait 
hosszútávon megerőzi versenyelőnyét. A mutatószámrendszerek világosan mutatják 
vállalatunk teljesítményét, a költségcontrolling segítségével megtervezhetjük és terv-tény 
eltéréselemzéssel vizsgálhatjuk a vállalati büdzsé megvalósulását.  
 
Elsősorban a controllereket várjuk termelő, kereskedelmi és szolgáltató vállalatoktól. 
Kimondottan ajánljuk a vállalkozás menedzserei, kulcsemberei, vezető munkatársai számára, 
akik közvetlenül nem foglalkoznak az operatív controllinggal, de a controlling filozófiát, 
elveit, módszereit, gyakorlati alkalmazását szeretnék megismerni a controlling 
jelentések optimális felhasználására a vállalat stratégiai céljai érdekében. 
 
A REFA licence alapján a Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. REFA tananyagokkal és 
REFA oklevéllel a REFA Controller képzésen közel 1000, REFA Controlling menedzser 
képzésen közel 700 hallgatót képzett ki.  
Visszatérő ügyfeleink között van a  

• MOL Nyrt,  
• Flextronics,  
• Claas Hungária Kft. 
• Konica Minolta Kft. 
• Pannon - Víz Zrt. 
• Hammerstein Bt. 
• Knorr - Bremse Hungaria Kft. 
• SAGEM Magyarország Kft. 
• Visteon Hungary Kft. 
• Sapu Bt. 

 

A képzés sikeres elvégzése olyan EU-konform szakirányú tudás megszerzését, végzettség 
és oklevél megszerzését teszi lehetővé, amellyel a résztvevők munkaerő piaci pozíciói és 
elhelyezkedési esélyei mind a magyarországi telephellyel rendelkező multinacionális vegyes 
vállalatoknál, mind külföldön jelentősen javulnak. 

Felkeltettük érdeklődését? Tekintse meg ajánlatainkat! 
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