
 

Controlling - hatékony válasz a gazdasági válság hatásaira 

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.  

Feltételezve a közvetlen gyártási területek működtetésének megfelelő műszaki/technológiai 
kidolgozottságát, a lényegi problémát, az előállításban/értékesítésben közvetetten résztvevő 
területek teljesítményének általános pótlékkulcsokkal történő elszámolása jelenti.  

A jelenlegi költségszámítási rendszerek a teljesköltség-számításban - pl., az áruátvétel 
költségeit, a regisztrálás költségeit, a minőség ellenőrzését és a beérkező áru 
raktárköltségét általános anyagköltségként - általában az anyagértékre vonatkoztatva 
százalékos kulcsok alapján számolják el.  

Nyilvánvaló, hogy ez az elszámolás nem felel meg a közvetett területek ráfordításainak Ez 
alapjaiban torzítja a termék/szolgáltatás piaci pozíciójának megítélhetőségét.  

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? 

Német terminológia: üzemgazdasági tervezés, irányítás, a vállalatvezetés információ ellátása. 
 
Más megközelítésben:  A vezetéstudomány önálló ága. 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 feladata a megfelelő információ biztosítása a top menedzsment, a 
középvezetés és a költséghelyi vezetés számára! 
 
A controlling feladatai tehát: 

- A menedzsment támogatása üzemgazdasági eszközökkel 
- Nem ellenőriz, hanem biztosítja, hogy a minden egység ellenőrizni legyen képes 

önmagát 
- Eltérések felfedése, elemzése, ok feltárás 
- Javaslattétel a szükséges intézkedésekre 
- A műszaki és a gazdasági területek közötti kommunikáció megteremtése 
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A Controlling funkciói: 
I. Tervezés 
II. Terv –tény eltéréselemzés 
III. Döntés előkészítés 
IV. Információ ellátás 
 
A controlling eszközei 
 
Terv - tény eltéréselemzés 
Feladata a terv –tény koordinálása, az esetleges beavatkozás előkészítése, a döntéshozók 
informálása, ok feltárás, visszacsatolás a tervezéshez. 
 
Beszámolási rendszer 
A Controlling beszámolási rendszer feladata, hogy az eltéréselemzés információit 
rendszerezze, és eljuttassa a döntéshozókhoz. (mutatószámok, grafikonok, táblázatok, 
szöveges elemzések,) Meg kell határozni a jelentések gyakoriságát, a beszámoló rendszer 
tartalmát, struktúráját, terjedelmét, és az alkalmazott eljárásokat. 
 
Controlling összetevői: 
 
Operatív Controlling (általában 1 éves időtartamú) 
Az elvárható gazdasági teljesítmény alapján tervez, előírás-tény összehasonlítást végez, 
feltárja az eltérések okait, visszacsatol. 
 
Célja: Gazdaságosság, nyereségesség, rentabilitás 
 
Eszközei:  
• Pénzügy, számvitel 
• Költség és teljesítmény számítása 
• Fedezet számítás 
• Eredményszámítás 
• Gazdaságossági számítások 
• Rentabilitásszámítás 
• A tőkefolyamat vizsgálata 

 
Stratégiai Controlling 
A vállalti célok rögzítése, a lehetséges legnagyobb eredményhez vezető stratégia kiválasztása.  
A vállalat és a környezet közötti adaptáció megteremtése, vállalatelemzés, potenciál elemzés, 
fejlődés elemzés. ( piac és konkurencia elemzés), Stratégiai tervezés 
 
Eszközei:  
• Termék és célcsoport mátrix 
• Prognózis technikák 

Célja: Hosszú távú létbiztonság, siker potenciál elérése, eredménypotenciál és versenyelőny 
megtartás, új lehetőségek feltárása. 
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A controllerrel szemben támasztott általános követelmények: 
- Közgazdasági, társadalomtudományi ismeretek 
- Számvitel ismerete 
- Szervezési ismeretek 
- Számítástechnikai és vezetői információs rendszerek ismerete 
- Jártasság a terv-tény elemzésben, statisztikai módszerekben  
- Analizáló, szintetizáló képesség, kreativitás 

 
Controlling Információs rendszer. 
 
A Controlling információs rendszer az alrendszerek információját használja, ezért biztosítani 
kell azok naprakészségét, meg kell vizsgálni annak helyességét. Ki kell alakítani a szükséges 
adatok körét, és mennyiségét. 
Működtetni, és állandóan fejleszteni kell a controlling módszereket. 
A modern információs rendszer nem működhet a controller megfelelő és rendszeres 
továbbképzése nélkül. 
 
A Sämling Kft. képzési programjai segítségével fejleszthető területek: 

 
• Projekt controller 
• Pénzügyi controller 
• Költség controller 
• Értékesítési controller 
• Beruházási controller 
• Humán controller 
• Marketing controller 
• Anyaggazdálkodási és logisztikai controller 

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.  
Szeretnénk rávilágítani arra, hogy az egyes módszerek, technikák mögött milyen általános 
törvényszerűségek húzódnak meg.  
 
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. 
 
Határterületek vezetőinek szintén hasznos szemléletformálást, segítséget nyújtanak a 
controlling képzéseink. A marketing, értékesítő és pénzügyi szakembereket segíti abban, hogy 
jobban megértsék a vállalati folyamatok működési mechanizmusait. Gondolatokat, 
tapasztalatokat osztanak meg egymással a szakértők és a résztvevők, így választ és 
módszereket kaphatnak a controlling képzések segítségével a túlélésre és a talpon maradásra, 
valamint a fejlődésre a mindennapok üzletmenetében. 
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A REFA controlling eszközrendszere alapvetően két módszertan köré csoportosul: a 
mutatószámrendszerek és a költség-számítás. Minden vezető egyetért abban, hogy az a 
vállalat, ami képes egyszerű, standard, mutatószámokat kialakítani és képes folyamatosan 
fejleszteni folyamatait, a termékeit, a szolgáltatásait hosszútávon megerőzi versenyelőnyét. A 
mutatószámrendszerek segítségével világosan láthatjuk vállalatunk teljesítményét, a 
költségcontrolling segítségével megtervezhetjük és terv-tény eltéréselemzéssel vizsgálhatjuk a 
vállalati büdzsé megvalósulását.  

A résztvevő controlling szakemberek képesek lesznek riportok készítésére és javaslataik 
okozathelyes megfogalmazására, valamint a controlling működésének figyelemmel 
kísérésére. A vezetők a későbbiekben megértően tudnak együttműködni a controller 
szakemberekkel, és jól tudnak kérdezni a controlling munkatársaktól.  

Felkeltettük érdeklődését? Tekintse meg ajánlatainkat! 

Stella.erenyi@samling.hu 

www.samling.hu 

Fordítsa a szakképzési hozzájárulást továbbképzésre, hiszen a  
TUDÁS=VERSENYELŐNY! 
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