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1. BEVEZETÉS 

A vezetői számvitel alkalmazása a magyar vállalkozásoknál még jelenleg is – mintegy két 
évtizeddel a rendszerváltás után – kezdetlegesnek mondható. Különösen igaz ez a mezőgazdasági 
szektorra, ahol 1989 után gyakran maguk a termelő gazdák váltak a vállalkozások vezetőivé, 
menedzsereivé. Ez a réteg inkább a mezőgazdasági tevékenység ellátásához szükséges ismeretekkel 
rendelkezett, amely a vállalatok vezetéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez nem nyújt elegendő 
segítséget. Számukra egyre nagyobb gondot jelent a túlélés, a jövő előrejelzése, a gyorsan változó 
környezethez való alkalmazkodás, a fejlődés, amelyek nagy részére megoldást nyújtanának a 
vezetők rendelkezésére álló jó minőségű, előkészített információk, illetve azok megfelelő 
felhasználási módja. Napjainkban a mezőgazdasági vállalkozások gyakorlatában is egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy a vezetés problémái jelentős részének megoldásában elengedhetetlen a 
controlling és az annak a részét képező vezetői számvitel alkalmazása. A hosszú távú eredményes 
működéshez, a nyugat-európai és hazai vállalatokkal szembeni versenyképesség eléréséhez, 
megőrzéséhez nélkülözhetetlen a jövőorientált vezetői gondolkodás és a jól előkészített, gyors 
döntések meghozatalának képessége. A vezetői számvitel egy kritikusan nélkülözhetetlen, proaktív 
szerepet játszik a vállalatok sikerhez vezető útjában, alkalmazása mintegy jövedelmezővé 
„kényszeríti” a vállalatokat [Kittredge, 2004]. A vezetői számvitel alkalmazása továbbá egyéb 
alapvető vállalati célok elérését is támogatja, mint például a hatékony erőforrásfelhasználás, 
megfelelő készletezés, fizetőképesség fenntartása vagy az összességében vett nyereséges 
gazdálkodás. 

 
A vállalkozói gyakorlatban a vezetői számvitel lényegében a költségszámvitel tartalmát követi. 

A pénzügyi számviteli rendszerek alkalmazása jóval elterjedtebb a vezetői számviteli 
rendszerekénél. Ennek kétségkívül egyik fő oka, hogy míg az előbbi használata törvény általi 
kötelezettség, az utóbbié csak választási lehetőség. Vannak azonban egyéb, ennél komplexebb, 
továbbá kivált a mezőgazdasági vállalkozásokra jellemző okai is a vezetői számvitel alkalmazását 
gátló tényezőknek. Az értekezés célja a vezetői számvitel alkalmazásának vizsgálatán keresztül 
felkutatni és rámutatni a fent említett gátló tényezőkre, majd a valóságban is visszaigazolni ezeket a 
magyar mezőgazdasági vállalkozásoknál végzett gyakorlati felmérés alapján. Ahhoz ugyanis, hogy 
a lehető leghatékonyabban tudják orvosolni a magyarországi vezetők – vagy pl. támogatásokon, 
jogszabályokon keresztül a magyar állam – a fent leírt helyzetet, először a kiváltó okok feltárása 
szükséges.  Az értekezés folyamán különös hangsúlyt fektetek a mezőgazdasági szektorra, amely 
kisebb-nagyobb eltéréseket mutat a magyarországi vállalkozások összességéhez viszonyítva. A 
mezőgazdaságnak, mint nemzetgazdasági ágnak számos olyan jellegzetessége van, amelyet a 
vezetői számvitel témakörében is figyelembe kell vennünk. A termelés nyílt területen, a természet 
erőinek kitéve folyik. A ráfordítások jelentős része a termőföldön keresztül, élő szervezetek 
közbeiktatásával hasznosul. A tevékenység rendkívül tőkeigényes és megtérülési ideje általában 
lassú. A termelés időigénye miatt, a döntések meghozatalakor a termelés mennyiségére és az eladási 
árakra vonatkozó információk bizonytalanok. Ezek mind a mezőgazdasági ágazat különös 
kockázatosságát és körültekintőbb tervezési szükségleteit támasztják alá. 
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1.1 A téma jelentősége, aktualitása 

A téma egyik legfőbb jelentősége, hogy a magyar vállalkozások körében a vezetői számvitel 
alkalmazása nem kifejezetten elterjedt. Ennek egyik fő oka természetesen a múltban keresendő: a 
szocialista rendszer miatti „múltnélküliség”. A hetvenes-nyolcvanas években a „közgazdasági 
osztályok által végzett munka sok tekintetben hasonló volt a vezetésorientált számvitel nemzetközi 
fejlődésének kezdeti időszakára jellemző hagyományos költség- és teljesítményszámításhoz. A 
hangsúly itt is inkább az operatív teljesítmény nyomonkövetésén volt, a tervezés és az elemzés a 
könyvelésből származó adatokra épült, s utólagos, követő jellege miatt nem igazán volt alkalmas 
arra, hogy megfelelő támpontot adjon bizonyos döntések előzetes mérlegeléséhez, vagy az 
egységek teljesítménye várható alakulásának előrejelzéséhez” [Bodnár, 1997]. A legtöbben a 
vezetői számvitel fogalmán ma is a pénzügyi számvitelt szokták érteni, amely arra hivatott, hogy 
múltbeli adatok alapján informálja a vállalaton kívüli felhasználókat a cég aktuális vagyoni, 
jövedelmi és pénzügyi helyzetéről [Laáb, 1998]. Ezzel szemben a vezetői számvitel elsődleges célja 
a vezetői réteg támogatása a rövid és hosszú távú döntéshozatalban, tehát a vállalkozáson belüli 
felhasználásra közöl információkat. A múltbeli információk közlésével szemben, a vezetői 
számvitel a vállalat jövőbeni tevékenységére összpontosít, nemcsak múltbeli adatokat, hanem 
becsléseket, előrejelzéseket is felhasználva. Mindezekből következik, hogy a vezetői számvitel 
alkalmazásában nincsenek általánosan elfogadott számviteli alapelvek, kötelezően követendő 
jelentések, hanem a vállalat vezetői maguk döntik el, hogy melyek azok a jelentések, beszámolók, 
amelyek a számukra a legtöbb értékes információt hordozzák a jövőbeni döntéseik meghozatalához. 
A szakmában mutatkozó zavart tanúsítja a rokon jellegű fogalom, a controlling – amelynek jelentős 
részét képezi a vezetői számvitel – területén jelentkező félreértés is. A controlling fogalma alatt is a 
legtöbben az úgynevezett „pénzügyi controlling” fogalmát értik, amely a pénzügyi számvitel 
adataiból táplálkozik és az eredményszámításra, a költségelemzésekre, a pénzügyi mutatók 
elemzésére fókuszál. Újdonságnak számít az a felfogás, hogy a vállalatokon belül a funkcionális 
szakterületek vezetői is ellátnak controlling feladatokat, vagyis megtervezik és értékelik a 
szakterületeik munkáját, teljesítményét, jövőbeni lehetőségeit és elemzik a szakterület hatását az 
összvállalati működésre [Véry, 2004]. Ezek a jelenségek mind azt mutatják, hogy Magyarországon 
jelenleg még nem megfelelően elterjedt, kifejlett a vezetői döntéseket, vállalatirányítási teendőket 
támogató tevékenységek hangsúlyossága, előtérbe helyezése. Továbbá a vállalatokat a vezetőik 
azok irányításakor nem holisztikus módon közelítik meg, tehát a vállalatot sokszor külön 
funkcionális vagy termékszintű megbontásokban kezelik, nem pedig egy egységes egészként, 
amelynek minden egyes része kihatással van a többire.  

 
A mezőgazdaságban a fent leírtak különös módon érvényesülnek, hiszen az agrárvállalkozások 

nagy részének a vezetői, irányítói maguk a termelő gazdák, akik általában nem részesültek 
mélyreható elméleti gazdasági szakképzésben. Elképzelhető tehát, hogy ha még a közgazdasági 
szakma képviselői által művelt vállalatvezetésben is megfigyelhető egyfajta lemaradás a vezetői 
számvitelhez kapcsolódó ismeretek birtoklásában, illetve ebből következően annak az 
alkalmazásában, akkor mi lehet a helyzet a hiányosabb gazdasági ismeretekkel, gyakorlattal 
rendelkező gazdák által vezetett vállalkozásoknál. Éppen ezért válik a téma még időszerűbbé a 
mezőgazdasági vállalatokra helyezett hangsúly következtében. 

 
A felvetett téma aktualitásához kapcsolódik továbbá az a tény, hogy Magyarország a 

közelmúltban csatlakozott az Európai Unióhoz. Dolgozatom és kutatási eredményeim fontos részét 
képezik az Európai Unió Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózatával (Farm Accountancy 
Data Network, továbbiakban FADN) kapcsolatos elemzések, levont következtetések. Az FADN egy 
európai szinten működő információs rendszer, amely kifejezetten mezőgazdasági vállalkozásokra 
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vonatkozóan tartalmaz adatokat. Az Európai Bizottság a tagállamok által az FADN részére 
szolgáltatott adatokat használja fel a Közös Agrárpolitika keretében meghozott döntések 
alátámasztásához, kiértékeléséhez, továbbá ezek az adatok szolgálják a hatékonysági elemzések, a 
hatásvizsgálatok és egyéb olyan számítások alapját, amelyet az agrárpolitikai intézkedések területén 
hasznosít a menedzsment. Végül ezek az adatok képezik a mezőgazdasági termények közösségi 
szintű árazásának alapját is. [79 sz. Tanácsi rendelet, 1965]. Az FADN hatékony működtetése 
minden tagállam elsődleges feladata, kötelessége. Magyarországon az FADN rendszerbe történő 
adatszolgáltatás alapját a Tesztüzemi Információs Rendszer adja, amelynek működését az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet (továbbiakban AKI) fogja össze. A rendszer tagjaiként működő 
vállalkozások önkéntes döntés alapján bocsátják rendelkezésre adataikat, amelyeket természetesen 
titkosan kezel mind az AKI, mind a Bizottság. A rendszer felállítása során a magyar mezőgazdasági 
vállalkozások számára is meg kellett teremteni a megfelelő minőségű, használható számviteli 
információk rendelkezésre állításának feltételeit, követelményrendszerét. Az ily módon már 
rendelkezésre állított adatok fel nem használása a vállalat saját céljaira, pénzkidobás lenne. A 
gazdaságok az e célból összegyűjtött és rendszerezett adatokat saját elemzéseikhez és 
értékeléseikhez, vagy döntéseik előkészítéséhez, megalapozásához hasznosíthatják. Ezáltal a 
vezetői számvitel alkalmazásához szükséges input információk (legalábbis egy jelentős részük) 
előállítása nem kerül plusz költségbe. Ezen túlmenően értékes alapul szolgálhatnak további vezetői 
elemzések elkészítéséhez az FADN rendszer által már feldolgozott, elemzett és onnan visszakapott 
információk, amelyek pl. más, hasonló típusú gazdaságok összesített (tehát nem egyedi) adatait 
tartalmazzák. Egy holland kutatás azt vizsgálta, hogy az FADN-ből nyerhető vezetői információk 
felhasználásának milyen hatása lehet a gazdaságok nyereségességére. A kutatás eredményei azt 
igazolták, hogy a vezetői információk elérhetősége hosszú távon növelte a gazdaságok 
nyereségességét, lehetővé tette az erőforrások racionalizálását, illetve egy magasabb kapacitáson 
való működést [Csajbók et al., 2005]. Így tehát szoros összefüggés rajzolódik ki az FADN számára 
szolgáltatandó - illetve az abból nyerhető - és a vezetői számviteli információs rendszerek által 
felhasznált adatok között. 

 
Végül a nyugat-európai vállalatok mintáját említem. A téma jelentőségét igazolja az is, hogy 

napjainkban a nálunk fejlettebb nyugat-európai és amerikai mezőgazdasági vállalkozásokban már 
általánosan elfogadott és használt tudományként jelennek meg a vezetői számvitel, illetve más 
vállalatelemzést és vállalatirányítást szolgáló tanok. Jó példa erre, hogy már az agráregyetemeken is 
külön tárgyként oktatják a leendő farmereknek, gazdáknak, azoknak a szoftvereknek az 
alkalmazását, amelyek segítségével agrárvállalkozások gazdasági elemzéseit, adatbázis feltöltését, 
kezelését, vezetői döntéseket támogató információk létrehozását lehet elvégezni. Ezen kívül a 
gazdák általános jellegű informatikai képzése is magasabb szintű, mint nálunk, amely természetesen 
nélkülözhetetlen a vezetői számviteli információs rendszerek, vagy bármilyen más, a menedzsment 
céljára szolgáló információs rendszer működtetéséhez. Nemcsak arról van szó, hogy a fejlett 
piacgazdaságokban ez a számviteli módszer már évekkel ezelőtt meghonosodott, hanem arról is, 
hogy hazánkban ma sok vállalkozás napi gondokkal gyötrődik, hogy a legjobbak is alig mernek 
tervezgetni, mert úgy érzik, nem mérhető fel saját erejük. A vezetői számviteli módszer erre ad 
lehetőséget, s ha majd erősödik a piac, fellendül a termelés, még nagyobb biztonságot nyújt a jövő, 
a fejlesztés megtervezésében [Nagy, 1993]. 
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1.2 A kutatás háttere 

A kutatás egyik legfőbb hasznosságát a rendszerváltás következményeként a mezőgazdaságban 
végbement jelentős és végérvényes változások adják. A szocializmusban kialakult mezőgazdasági 
nagyüzemi vállalkozások, az 1960-as évek végétől folyamatosan, elszakadtak a kelet-európai 
gazdálkodási megoldásoktól. Amerikai technológiai modellek adaptálásával létrejött egy 
nagyteljesítményű eszközparkra alapozott, relatíve magas inputú, korszerű fajtákat alkalmazó 
mezőgazdaság, amelynek a hozamszintjei is a fejlett mezőgazdaságú országokéval voltak általában 
hasonló szinten. A mezőgazdasági termelést 2-4 nagy területen termesztett árunövény, továbbá 6-10 
értékesítésre szánt további kiegészítő árunövény jellemezte, 1-3 fő állatfajt tartottak nagy 
létszámban, és előállították azoknak a takarmányszükségletét. Ugyanakkor a nagyüzemek nemcsak 
mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoztak, hanem részben a helyi társadalmi problémák 
megoldásának segítésére, a gazdaságok dolgozói családtagjainak való munka biztosítására, 
kiegészítő vállalkozási tevékenységet is folytattak, amely lehetett ipari vagy szolgáltató 
tevékenység egyaránt. A melléküzemi tevékenység egy része a saját termelésű termékek 
feldolgozását végezte, ezáltal a vertikális integráció a szervezeten belül is megvalósult. A gazdasági 
szervezeteken belül kialakult úgynevezett háztáji gazdaságok rendszere szervesen integrálódott a 
nagygazdaságokba. A szövetkezetek tagjai, az állami gazdaságok dolgozói az évenként kijelölt – 
legfeljebb 6000 m2 területű – földterületen folytattak mezőgazdasági tevékenységet. A 
nagygazdaság gépeivel szolgáltatást nyújtott, biztosította a termelés inputjait (vetőmagot, 
műtrágyát, növényvédő szert stb.), meghitelezte a termelés költségeit, amelyet a háztáji gazdaságok 
terméshozamából kellett megtéríteni, gyakran terményben. Egy ilyen gazdaságnak akkor nem 
jelentett problémát az, ha néhány százezer forintot kifizetett a tervezésért, ami aztán a jövedelem 
több millió forintos emelkedésével járt már az első évben is, majd méginkább növekedett a 
jövedelem a további években. Ezenkívül egy ilyen gazdaság tervének elkészítése igen nagy munka 
volt, s még az automatizált tervezési rendszer alkalmazásával is több ember, több napi munkáját 
igényelte [Tóth, 2004]. 

 
Ezután történt meg a rendszerváltás. A privatizációs folyamat eredményeként nagy számú 

törpebirtok keletkezett, amelyek mérete nem éri el az ökonómiai méretküszöböt. Ez csak 
földbérlettel vagy földvásárlással növelhető megfelelő gazdálkodási méretre, ami viszont a 
gazdaságok pénzügyi helyzetére kedvezőtlenül hat, a bérleti díjban megjelenő többletköltség, illetve 
a földvásárlásra felvett hitelek törlesztése révén. Továbbá a gazdaságok létrejöttével nem 
teremtődött meg a termelés szükséges technikai feltételrendszere sem, mivel a nagyüzemi gépek 
száma nem volt elégséges arra, hogy azokból minden új földbirtokos kaphasson [Takács, 2002]. A 
másik oldalon viszont a gazdálkodások kis méretéből, és kevesebb fajta áru termeléséből adódóan 
jelentősen leegyszerűsödött a termelési terv készítése. Sajnos a legtöbb vállalkozó ennek ellenére 
nem készít tervet, nem vizsgál lehetséges döntési alternatívákat, csak termel a megszokott módon. 
Márpedig jelenleg is lehet különböző döntéseket hozni, a végső cél pedig a lehetséges döntések 
közül a megvalósításra legcélszerűbb változat kiválasztása, amelyhez természetesen nem kerülhető 
el a különböző döntési alternatívák kidolgozása és elemzése. 

 
Az előzőekből két dolog is következik. Az első, hogy a jelenlegi gazdaságok számára 

elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi-, gazdasági-, stratégiai-tervezés kialakítása, mind rövid, mind 
hosszú távon. Ma már elmúltak azok az idők, amikor több ezer hektáros állami gazdaságok és 
termelőszövetkezetek számára külső szakemberek csoportja készített a CADMAS (automatizált) 
döntésmegalapozási és tervezési rendszerrel komplex éves, vagy többéves fejlesztési, vállalati 
terveket [Tóth, 2004]. A vezetők részéről még soha nem jelentkezett ekkora igény arra, hogy 
döntéseiket elegendő információ birtokában, racionális módon, a jövőbeni megrázkódtatásokra is 
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felkészülve, saját maguk hozhassák meg. Ki kell építeniük egy olyan rendszert, amely összegyűjti, 
értékeli, megszűri és a megfelelő részleghez továbbítja mindazokat az információkat, amelyre a 
napi tevékenység irányításához, a rövid vagy hosszú távon esetleg felmerülő problémák kezelése, 
megoldása érdekében szükség lehet. A vezetői információs rendszer egyik központi kérdése a 
költség, a költségek felmerülése és annak megértése, hogy azok biztosítanak-e hozzáadott értéket a 
terméknek, a szolgáltatásnak. Továbbá a költségek ismerete képezi az alapját a versenyképes árak 
kialakításának, valamint a nyereség és a befektetési megtérülések pontos meghatározásának is. Az 
éves beszámoló adatai ezen kívül nélkülözhetetlen tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési, 
azaz vezetési eszközök [McWatters et al., 2008]. Ezeknek a hosszú távú tervezésben kiemelkedő 
szerepe van, valamint ez teszi lehetővé azt is, hogy a magyar vállalatok felvehessék és 
megőrizhessék versenyképességüket azokkal a nyugat-európai vagy amerikai vállalkozásokkal 
szemben, ahol az ilyen vagy ehhez hasonló típusú tervezések már évtizedek óta egyengetik a 
vállalkozások gazdasági útjait. 

 
A második, hogy az újonnan létrejövő kisgazdaságoknak nagy összegű beruházási célú 

pénzszükséglete van [Takács, 2002]. Ezt azonban nem tudják fedezni sem belső, sem külső 
forrásokból, hiszen a bankokhoz benyújtott pályázatokban – ha egyáltalán a pénzintézet által elvárt 
formában és tartalommal el tudják készíteni – nincs elégséges alap (gondolok mind a szakmai, mind 
a pénzügyi háttérre) a hitel visszafizetési képességére a tervektől esetlegesen eltérő, nem nyereséges 
működés esetére. A gazdák megfelelő gazdasági szakmai tudás birtokában, illetve a vezetői 
számvitel alkalmazása révén születő információkat felhasználva sokkal nagyobb eséllyel 
pályázhatnának a szükséges pénzeszközökre, továbbá a hosszú távú tervezés eredményeként előbb-
utóbb ki is tudnák termelni a maguk számára szükséges beruházási célú pénzigényüket, majd 
elindulhatnának a fejlődés és gazdasági növekedés útján. A tapasztalatok is azt igazolják, hogy 
minél több információt ad magáról egy vállalkozó, a külső szereplők annál kevésbé ítélik 
kockázatosnak, annál több bizalmat előlegeznek meg számára, a bizalom erősödése pedig a hitelek, 
kölcsönök odaítélésénél játszik kedvező szerepet. Ezen kívül, ha a vállalat mérete már elég nagy 
ahhoz, hogy a tőzsdén szerepeljen, amely újabb tőkebevonási lehetőséget is biztosít a vállalat 
számára, a bizalom erősödése a részvények árfolyam növekedésével is járhat. 

 
A kutatás hasznosságához, fontosságához tartozik továbbá az Európai Unió által üzemeltetett 

FADN agrárinformációs rendszerrel kapcsolatos új lehetőségek feltárása. Ahogyan az 1.1-es 
fejezetben kifejtettem, szoros összefüggés rajzolódik ki az FADN számára szolgáltatandó – illetve 
az abból nyerhető – és a vezetői számviteli információs rendszerek által felhasznált adatok között. 
Az FADN rendszer és a vezetői számvitel lehetséges közös adatbázisának tekintetében felmerül a 
kérdés más makrogazdasági információs rendszerek pozitív hatású felhasználásával kapcsolatban. 
Ilyen szempontból érdemes figyelembe vennünk a Mezőgazdasági Számlarendszert, az Adó és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban APEH) adatbázisát, a Központi Statisztikai Hivatal 
(továbbiakban KSH) adatbázisát, valamint a Piaci Információs Rendszert és az Integrált Igazgatási 
és Ellenőrzési Rendszert. Megállapítható hogy a vezetői számvitel aspektusából e rendszerek 
egyikével kapcsolatban sem találunk olyan mértékű adatbázishasonlóságot, mint az FADN 
rendszerrel. Illetve kis közös halmaz esetén már figyelembe kell vennünk a költség-haszon elv 
alapján azt is, hogy a két rendszer együttes alkalmazásához szükséges teendőkkel járó költségek, 
erőfeszítések (pl. a rendszerek közötti átjárhatóság megteremtése, azaz a két rendszer 
harmonizálása) nem haladják-e meg a belőle származó pozitív eredményeket, hasznokat. 

 
Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer alapvetően a támogatási rendszerekkel 

kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat hivatott ellátni [1782 sz. Tanácsi Rendelet, 
2003]. Sokkal inkább a támogatások odaítélésével kapcsolatos adminisztrációs és kontroll feladatok 
egységesítésére, szabályozására szolgál, mintsem üzleti elemzések céljára vagy döntések 
előkészítésére. Mindazonáltal a rendszerbe történő adatgyűjtési szempontok kidolgozásánál és 
magánál az adatgyűjtési folyamatnál is elsősorban ezek a szempontok játsszák a kulcsszerepet. 
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A Piaci Információs Rendszernél – ahogy ez a nevéből is következik – a fő hangsúly a piacon 

van. Ebből kifolyólag a rendszer fő kategóriái az ár, a kereslet, a kínálat és a verseny. Ezek a 
kategóriák a vállalati vezetői információs rendszerek szemszögéből nézve is fontos tényezők, de 
nem elégségesek a vállalkozás összeredményessége szempontjából. Ehhez ugyanis nem elég 
tudnunk, hogy mennyit és mennyiért adott el a vállalkozás, hanem azt is tudnunk kell, hogy mennyit 
és mennyiért kellett hozzá megtermelnie. Az említett két rendszernél tehát alapvetően adatbáziscél-
különbségről beszélhetünk, vagyis általában más célt figyelembe véve kerültek kialakításra az 
adatbázisaik, mint a vezetői számviteli rendszereké. Az FADN rendszernél ezzel szemben 
egyértelmű célazonosság figyelhető meg, a rendszert ugyanis az Unió a következő célokkal hozta 
létre 1965-ben: 

� Számviteli adatok gyűjtése a gazdálkodóktól a gazdaságok jövedelmének és 
teljesítményének a meghatározásához; 

� Mezőgazdasági vállalkozások üzleti elemzése; 
� A Közös Agrárpolitika hatásainak mérése; 
� A gazdaságok döntéshozatali folyamatainak a támogatása. 
 
Az APEH és a KSH adatbázisai már közelebb állnak az előbbiekben vizsgált szempontból a 

vezetői számviteli rendszeréhez, hiszen az APEH adatbeszerzési eljárása is alapvetően a jövedelem 
számbavételére irányul, a KSH adatgyűjtése pedig éppen eléggé sokrétű ahhoz, hogy ilyen jellegű 
adatokat is magába foglaljon. Ezeknél a rendszereknél – a nem elégséges mértékű részletezettség 
mellett – egy másik probléma merül fel kételyként. Bár a makrogazdasági információs rendszerek 
alapfeltétele az objektivitás, e követelmények nem minden esetben érvényesülnek kifogástalanul 
[Kapronczai, 2007]. Mivel az APEH-adatbázis a társasági adóbevallás kapcsán készül, az 
adóbevallás során pedig a vállalkozások általános törekvése hogy ne fizessenek több adót a 
szükségesnél, az adatbázis eredménye valószínűsíthetően kisebb a ténylegesnél. Az FADN rendszer 
alapelve az anonimitás, így várhatóan pontosabb eredményt mutat a jövedelem kimutatása 
tekintetében. 

 
A Mezőgazdasági Számlarendszer jellegzetessége, hogy főként naturális mutatók értékelésével, 

árakkal való felszorzásával jönnek létre az adatok, a ráfordítások köre – különös tekintettel a nem 
anyagjellegű ráfordításokra – kevésbé pontosan határozható meg. Így a vezetői számviteli rendszer 
információigénye nem elégíthető ki, hiszen annak egyik legfőbb részét a költséggazdálkodás 
képezi. Az FADN rendszerben lévő adatok igen részletesek, magukba foglalnak naturális, 
számviteli és pénzügyi adatokat. Nagy hangsúlyt kap a bevételek, a ráfordítások, és az eredmény 
értékelése. Elemzésre kerülnek ezen túl a fejlődés okai is, mint például a naturális hozamok és 
ráfordítások, a termelői és termelőeszköz árak, továbbá az állami támogató intézkedések alakulása 
[Kapronczai, 2003].  

 
Összességében kijelenthető, hogy az FADN rendszer és a vezetői számviteli rendszer jelentős 

információhalmaz hasonlóságot mutat mind magukat az adatokat, mind azok gyűjtésének célját 
tekintve. 
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1.3 Célkitűzések és felállított hipotézisek 

Kutatásom alapvető célja a magyarországi vállalkozások vezetői információs rendszerek által 
való fejlesztési lehetőségeinek a vizsgálata, különös tekintettel a vezetői számvitelre és a 
mezőgazdasági szektorra. Ezzel összhangban a felállított hipotéziseim visszaigazolására törekszem. 
Értekezésem első részében bemutatom a vezetői számvitel elméleti hátterét, rámutatva ezzel az 
alkalmazás módjaira, előnyeire, és pozitív hatásaira. Kutatásomban feltérképezem a vezetői 
számvitel gyakorlatban való alkalmazásának elterjedtségét, fejlettségét, minőségét és a magyar 
mezőgazdasági vállalkozások vezetőinek a témával kapcsolatos hozzáállását, elméleti álláspontját. 
Ezáltal lehetőségem nyílik a vezetői számviteli rendszerekkel kapcsolatos általános magyarországi 
helyzet felmérésére, leírására, kiértékelésére, az alkalmazás hiányosságainak, lehetséges fejlesztési 
területeinek a megállapítására, illetve az alkalmazás szükségességének a kihangsúlyozására, 
alátámasztására. Rendkívül fontosnak tartom továbbá a vezetői számvitel és – az Európai Uniós 
FADN rendszerhez létrehozott – magyarországi Tesztüzemi Információs Rendszer kapcsolatának, 
közös információbázisának és - igényének a tanulmányozását, elemzését annak érdekében, hogy 
feltárjam a két rendszer egymást és külső gazdasági környezetet támogató voltának jellemzőit, a két 
rendszer együttes felhasználásából származó pozitívumokat, jelenleg még kihasználatlan 
kapacitásokat. 

 
Kutatásaim, empirikus tapasztalataim és szekunder vizsgálataim alapján négy hipotézist 

állítottam fel. Ezek egyrészt a vezetői számvitel alkalmazásának széles körű elterjedését, és 
fejlesztését lehetségesen vagy valószínűsíthetően gátló tényezőket, másrészt az alkalmazásból 
származó gazdasági előnyökkel, illetve az alkalmazás szükségességével kapcsolatos feltevéseimet, 
megállapításaimat fogalmazzák meg. 

 
1. Hipotézis: A vezetői számvitel alkalmazásának elterjedését a magyarországi 

szemléletmód társadalmi és gazdasági értelemben vett sajátossága hátrányosan befolyásolja, 
különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra. 
A vállalkozások vezetőinek szemléletmódját, gazdasági hozzáállását még mindig jelentős 
mértékben meghatározzák azok a tényezők, amelyek a szocializmus negyven évét jellemezték. A 
sajátos szemléletmódnak az egyik fő jellemzője, hogy a vezetők még nem ismerték fel a 
vállalatirányítást támogató információs rendszerek – mint például a vezetői számviteli információs 
rendszer – használatának a jelentőségét, szükségességét, illetve az azok alkalmazásából származó, a 
vállalkozásaik jövőjére nézve pozitív hatásokat, vagyis a befektetés megtérülését. Hatással van 
továbbá a gazdálkodásszervezés kritériumainak és a vezetői számvitel közelítésmódjának a 
szervezeti összehangolására is. 
Továbbá ahhoz, hogy egy vállalkozás elkötelezze magát bármilyen vezetői információs rendszer 
alkalmazása, bevezetése mellett, feltétlenül szükséges a rendszer működésével kapcsolatos célok, új 
képességek és gazdasági lehetőségek tudatosulása, kihasználása, amely – a mezőgazdasági 
ismeretek mellett – gazdasági, pénzügyi, számviteli és informatikai jellegű szakismeretek együttes 
birtoklását feltételezi. 
A szemléletmódváltás mellett elengedhetetlen a versenyképesség feltételeinek megteremtése is, 
amellyel a rendszerváltást megelőző időszakban nem kellett szembe nézniük a vállalkozóknak, és 
amely az Európai Unióhoz való közelmúltbeli csatlakozásunkkal válik még aktuálisabbá. 

 
2. Hipotézis: A vezetői számvitel alkalmazásának reális gátló tényezője az információs 

eszközök és rendszerek szervezeti integrációja, valamint azok hiánya. 
A vezetői információs rendszerek alkalmazásához az előzőekben említetteken túl, természetesen 
meg kell teremteni azok fizikai működésének alapjait is. Egy vezetői információs rendszer a mai 
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gyakorlatban már szinte elképzelhetetlen szoftverek, informatikai hálózatok, hardver berendezések, 
egyéb informatikai beruházások nélkül, amelyek kisebb-nagyobb összegű pénzberuházást 
igényelnek. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a mezőgazdasági vállalkozások jelenleg még nem 
feltétlenül rendelkeznek a vezetői információs rendszerekhez kapcsolódó és a fejlesztésekhez 
szükséges informatikai eszközökkel, vagy ezek integrációja gyakran hiányosságokat mutat. Ez 
köszönhető egyrészt a fejlesztésekre elkülönített saját források hiányának, a beruházási hajlandóság 
– sokszor éppen a gazdaságok fentebb említett méretproblémájából eredő – alacsony fokának, 
másrészt a mezőgazdasági vállalkozások köztudottan nem túl kimagasló hitelképességének. 

 
3. Hipotézis: A vezetői számvitelt alkalmazó, illetve az irányításban ilyen jellegű 

információkat felhasználó vállalkozások eredményesebben működnek társaiknál. Ezen kívül a 
rendszernek döntés- és vezetéstámogató szerepe van, alkalmazásukkal a vállalkozások 
versenyképesebben tudnak működni a mezőgazdasági szektorban.  
Összefüggés rajzolódik ki a vezetői számvitel információinak felhasználásával megvalósítható 
proaktív döntéstámogatás és a vállalkozások hosszú távú nyereségessége, pozitív gazdasági 
fejlődése között. A jelenlegi gazdasági körülmények és a versenyképesség megteremtésének, 
megőrzésének feltételei között egyre nagyobb a nyomás a vállalatok vezetőin, hogy jobban 
menedzseljék a költségeiket, hogy pontosabban tervezzenek, és hogy a legmegfelelőbben 
finanszírozzák a beruházásokat a vállalati hatékonyság növelése, és a megfelelő hosszú távú 
stratégia kialakítása érdekében [Garg et al., 2004]. Ezek a tények teszik szükségessé az adatok 
értékes információvá alakítását, a vállalaton belüli mind nagyobb elszámolhatóságot, a költségek 
nagyobb átláthatóságát, a jövőre vonatkozó tervek és döntések komolyabb alátámaszthatóságát. A 
vezetői számvitel által olyan információk, rendszerek, módszerek és technikák válnak elérhetővé, 
amelyek alapján a vállalatok vezetői képessé válnak a jövőre vonatkozó tervezésre, és amelyek 
segítik őket a profit maximalizálásában. 

 
 4. Hipotézis: Kapcsolat van a vezetői számvitel és az FADN rendszer információbázisa és 

felhasználhatósági területei között, valamint megfigyelhető a két rendszer egymást támogató 
hatása.  
A vezetői számvitel mezőgazdaságban való alkalmazásának szempontjából az FADN-nek, illetve a 
magyar Tesztüzemi Információs Rendszernek kiemelkedő jelentősége van. A vezetői számvitel 
egyik legfontosabb alapja ugyanis az általa felhasznált adatok, információk, amelyek számos 
tekintetben közös jellemzőket mutatnak az FADN rendszer adataival. (Itt jegyzem meg, hogy 
adathalmaz és információigény hasonlóságról és nem azonosságról beszélünk. Létezik egy közös 
halmaz a két rendszer információbázisa között, de egyik rendszer adatai sem képezik egy az egyben 
a másik alapjait. Hasonló viszonyról beszélhetünk, mint amilyennel a pénzügyi és a vezetői 
számvitel összehasonlításánál (ld. az 1. táblázatot a 16. oldalon) találkozunk: különbözőségek 
jelennek meg pl. az információk irányultsága, a jelentések jellemzői vagy gyakorisága területén is, 
mégis a pénzügyi számvitel adatai egyértelműen a vezetői számviteli jelentések egyik legfőbb 
alapjainak tekinthetők.) Az Európai Unióban működő FADN rendszer magyarországi vállalkozások 
körében való minél szélesebb körű használata elősegítheti a vezetői számvitel alkalmazásának a 
terjedését, fejlődését is, és fordítva. A két rendszer fejlesztése mind gazdasági, mind statisztikai, 
mind pedig szemléletmódbeli szempontból is pozitív hatást gyakorolhat egymásra és a külső 
környezetre egyaránt. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 A vezetői számvitel funkciói, terminológiája 

2.1.1 A vezetői számvitel fogalma, fogalmi köre 

Általánosságban elmondható, hogy a vonatkozó irodalmi források a vezetői számvitel alatt egy 
rendszerelméletben kialakított szervezési, tervezési, elszámolási, értékelési és 
információszolgáltatási rendszert értenek [Körmendi-Tóth, 2002]. Vegyük azonban sorra a 
következőkben bemutatott meghatározásokat a vezetői számvitel összes lényeges elemének, 
vonásának a megismeréséhez. 

 
Egy viszonylag gyakorlatias megfogalmazásban a hatékony vezetői számvitel lényegében egy 

vezetésorientált költség- és teljesítményszámítást, gazdaságossági számításokat és pénzügyi 
számításokat foglal magában [Horváth, 2000]. Ez a definíció főként a vállalat rövid távú 
működésének értékelésére koncentrál, valamint nem helyez túl nagy hangsúlyt a vezetői számvitel 
vállalatvezetést támogató alapelvére. 

 
A következő definícióban már egyértelműen megjelenik a vezetőket támogatás kritériumának a 

hangsúlyozása. A vezetői számvitel azzal foglalkozik, hogy információt szolgáltasson azoknak a 
vezetőknek, akik a vállalat erőforrás allokációjáról hozzák a döntéseket [Arnold-Turley, 1996]. 
Ebben a definícióban azonban nem jelenik meg az, hogy olyan információkról van szó, amelyeket a 
számviteli rendszer generál. Ez egy alapvető fontosságú tényező, hiszen magából a fogalomból is 
következik, hogy itt alapvetően számvitelről kell beszélnünk. Ha ettől eltekintünk, akkor az előző 
definíció akár igaz lehet a belső ellenőrzésre, a controllingra vagy a pénzügyi menedzsmentre is. 
Továbbá azt is észre kell vennünk, hogy a vezetői számvitel által szolgáltatott információkat nem 
feltétlenül csak azok a vezetők hasznosíthatják sikerrel, akik az erőforrás allokációról 
gondoskodnak, hacsak nem úgy értelmezzük a kifejezést, hogy végső soron az összes vezető 
bizonyos mértékben egyfajta erőforrás allokációjáról gondoskodik munkája során. Vagyis mint a 
vezetők általános ismérvére tekintünk a megfogalmazás által. 

 
Engler [1990] szerint a vezetői számvitel arra specializálódott, hogy olyan információkat 

nyújtson egy vállalat vezetőinek, amelyeket azok hasznosnak találnak a belső döntéshozatal során. 
Így a vezetői számvitelnek olyan információkat kell szolgáltatnia, amely segít a menedzsereknek az 
öt alapvető feladatuk végrehajtásában: 
1. Tervezés – Annak az eldöntése, hogy a vállalat milyen célokat kövessen egy jövőbeni 
időperiódusban, illetve annak a meghatározása, hogy mit tegyen ezeknek a céloknak az eléréséhez. 
2. Szervezés – Tevékenységek csoportosítása, személyekhez rendelése, illetve a személyek 
felhatalmazása a szóban forgó tevékenységek végrehajtására. 
3. Alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok – A személyi erőforrásszükségletek meghatározása, 
alkalmazottak toborzása, kiválasztása, képzése és fejlesztése. 
4. Vezetés – Az emberek magatartásának irányítása, illetve olyan ösztönzőrendszer kialakítása, 
amely a vállalat célkitűzéseinek elérését szolgálja. 
5. Ellenőrzés – A teljesítmény összevetése a célok eléréséhez szükséges feladatokkal, valamint az 
eltérések okainak meghatározása, illetve – ha szükséges – a korrekciós lépések megtétele. 

 
Ez a megfogalmazás szintén különös hangsúlyt fektet a vezetői számvitel menedzsmentet 

támogató funkciójára, és a vezetők feladatait tekintve is általánosabb körben elfogadottnak 
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mondható a leírás. Az információk tulajdonságait tekintve azonban hasonló kritika illetheti, mint az 
Arnold-Turley féle meghatározást. Az információknak ugyanis kizárólag az a követelménye, hogy a 
vezetés számára hasznosak legyenek a döntéshozatalnál, nem egyedül a vezetői számvitel által 
generált információkra mondható el. Ezt a követelményt az éppen aktuális újságokban olvasott 
gazdasági hírek is kielégíthetik, habár azokat nehezen nevezhetnénk vezetői számvitel által 
előállított információknak. Itt sem jelenik meg az információknak a számviteli rendszer által való 
generálásának a feltétele. 

 
A CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) általános körben elfogadott 

meghatározása alapján a vezetői számvitel nem más, mint a számviteli és a pénzügyi menedzsment 
alapelveinek alkalmazása a vállalat értékeinek a teremtéséhez, a védelméhez, megőrzéséhez és a 
növeléséhez annak érdekében, hogy az, a vállalat érdekeltségi csoportjainak továbbításra kerüljön. 
A vezetői számvitel a menedzsment szerves része, amely a következőkben felsorolt 
tevékenységekhez felhasznált információk felkutatásával, bemutatásával és értelmezésével 
foglalkozik: 

� üzleti stratégiaalkotás; 
� tervező és ellenőrző tevékenységek; 
� döntéshozatal; 
� optimális erőforrásfelhasználás; 
� a vállalaton belüli és kívüli felhasználók tájékoztatása; 
� teljesítményjavítás és értéknövelés; 
� a vállalat vagyonának védelme; 
� vállalati vezetés és belső ellenőrzés.  

 
Mindez a menedzsmentben való olyan részvételt feltételez, amely hatékonyan biztosítja a 

következőket: 
� A vállalat hosszú távú célkitűzéseinek elérését szolgáló tervek létrehozása (stratégiai 

tervezés); 
� A vállalat rövid távú működését elősegítő tervek megalkotása (költség- és 

eredménytervezés); 
� Beszerzés, finanszírozás (pénzügyi menedzsment) és a tranzakciók rögzítése, dokumentálása 

(pénzügyi számvitel); 
� A pénzügyi és működési információk bemutatása; 
� A terveket és az eredményeket összhangba hozó korrekciós tevékenységek (pénzügyi 

ellenőrzés); 
� A vállalat rendszereinek és működésének a vizsgálata, jelentések készítése (belső ellenőrzés, 

menedzsment audit). 
 
A vezetői számvitel fő feladata tehát lényegében az adatok beszerzése – külső vagy belső 

forrásból –, elemzése, feldolgozása, értelmezése, és az eredmények kommunikálása belső célokra 
való felhasználáshoz, hogy a felső vezetés ezáltal eredményesebben tervezzen, hozzon döntést és 
ellenőrizze a működést [Lucey, 1996].  

 
Az előbbi meghatározások összességét is alapul véve, véleményem szerint a vezetői számvitel 

egy olyan információs rendszer, amely a vállalat vezetőit látja el a döntéseik meghozatalához 
hasznos információkkal, ahol: 

� Az információk a számviteli rendszer által, annak alapelveit figyelembe véve jöttek létre; 
� Az információs rendszer az input adatok beszerzése, feldolgozása, elemzése, értelmezése és 

kommunikálása által képes a vezetők számára hasznos információkat előállítani; 
� A vállalat vezetői az információkat hasznosítva hozzák meg a stratégiaalkotáshoz, az 

operatív működés tervezéséhez, a vállalati ellenőrzéshez, a legkedvezőbb erőforrás 
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allokációhoz, a jelentések elkészítéséhez, a teljesítmények javításához, a vagyonok 
védelméhez és az értékek növeléséhez szükséges rövid és hosszú távú döntéseiket. 

 
Megállapíthatjuk, hogy ehhez a definícióhoz az előzőek közül a CIMA meghatározása áll a 

legközelebb. Fontosnak tartom még, hogy a vezetői számvitelről szóló könyvek általában négy fő 
témakört érintenek: a költségeket, a költségek tervezését/költségvetéseket, a költségek ellenőrzését 
és a teljesítményértékelést. A fent megfogalmazott definíció alapján azonban a vezetői számvitel 
témakörébe beletartozik minden olyan tevékenység, amely számviteli információk felhasználásával 
segíti elő a vezetők döntéseinek meghozatalát. Így tehát ide tartozik az előzőeken kívül, pl. a 
pénzvisszaforgási ciklus elemzése, kintlévőség ellenőrzés, beruházások értékelése stb. A 
köztudatban ezek valószínűleg inkább a pénzügyi menedzsment témaköréhez kapcsolódnának, 
véleményem szerint azonban nem lehet – és nem is szabad – éles határvonalat húzni e két rendszer 
között. 

 
 
 

2.1.2 A vezetői számvitel kapcsolata a pénzügyi számvitellel és a 
controllinggal 

A címben szereplő három fogalmat érdemes részletesebben elemezni, körüljárni, megérteni a 
közöttük lévő különbséget, hogy ezzel is még pontosabb meghatározást nyerjünk a vezetői 
számvitelről. 

 
A vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel különbségének megértéséhez nem szabad 

kiindulnunk pusztán magukból a megnevezésükből. Míg a vezetői számvitel elnevezése viszonylag 
híven tükrözi annak tartalmát, a pénzügyi számvitel elnevezés inkább félreértésre adhat okot. 
Bizonyos értelemben ugyanis mind a két fajta számvitel pénzügyi, hiszen jórészt monetáris, pénzzel 
kapcsolatos, pénzügyi jellegű információk előállítása a fő funkciójuk [Young, 2007]. A vezetői 
számvitel elsősorban a vállalat menedzserei számára (tehát belső felhasználásra) hoz létre a 
döntéseik meghozatalához hasznos információkat, míg a pénzügyi számvitel fő feladata a 
részvényesek, az ügyfelek, a hitelezők (tehát a vállalaton kívüli felhasználók) számára nyújtani 
főként múltbeli információt, a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről. Ebből 
következnek a két fogalom közötti további különbségek is. A pénzügyi számvitel által létrehozott 
jelentések általában kötött időszakonként, előírt formátumban készülnek, míg a vezetői számviteli 
jelentések ezen a szinten is maximálisan a vezetők igényeihez igazodnak. További jelentős 
különbség, hogy a vezetői számvitel által létrehozott információk általában a jövő felé orientáltak, 
hiszen a döntéshozatalt támogatják (a múlthoz kapcsolódóan már nem lehet döntéseket hozni, 
hacsak nem korrekciós döntésekről beszélünk), a pénzügyi számviteli információk ezzel szemben 
nagyrészt a múltra vonatkoznak, mintegy beszámolnak az elmúlt időszakban történt változásokról 
(ezért is találó a pénzügyi jelentésekre a beszámoló megnevezés). Az 1. táblázat a két tárgyalt 
fogalom közötti különbségeket foglalja össze, felvetve egy-két új nézőpontot is. 
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1. táblázat: A vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel összehasonlítása 

  Vezetői számvitel Pénzügyi számvitel 

Felhasználók Belső felhasználók: menedzserek, 
döntéshozók. 

Külső felhasználók: pl. részvényesek, 
hitelezők, ügyfelek, egyéb érdekeltek. 

Cél A vezetők támogatása a rövid- és 
hosszú távú döntéshozatalban, 
illetve a stratégiai tervezésben. 

Megbízható és valós összkép adása a 
vállalat működéséről, illetve vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 

Az információk 
jellege 

Pénzügyi, nem pénzügyi, kvalitatív és 
kvantitatív információk. 

Jellemzően pénzügyi, kvantitatív 
információk. 

Az információk 
irányultsága 

Általában jövőbeli irányultság; 
Jelenlegi aktuális, tervezett, becsült 
és előrejelzett adatok. 

Múltbeli irányultság; 

Tipikusan múltbeli, igazolható, 
tényadatok. 

Az információk 
aggregátsága 

Nem aggregát információk: pl. egy-
egy ügyfélre, termékre, divízióra 
vagy telephelyre vonatkoznak. 

Aggregát információk: a vállalat 
egészére vonatkoznak. 

Az információk 
kritériuma 

Relevancia, időbeli 
összehasonlíthatóság. 

Pontosság, megbízhatóság és valósság; 

Összhang a mindenkor érvényes 
számviteli törvénnyel és egyéb releváns 
szabályzatokkal. 

Az információk 
előállítói 

Vezetői számviteli szakemberek, 
közgazdászok, értékesítők, 
marketing szakemberek, humán 
erőforrás kezelők, matematikusok, 
mérnökök stb. 

Számviteli osztály tagjai, könyvvizsgálók. 

A jelentések tárgya A menedzsment szükségleteinek a 
kielégítése. 

A vállalat eszközeiben és 
kötelezettségeiben bekövetkezett 
változások és a létrehozott eredmény 
rögzítése. 

A jelentések 
gyakorisága 

Havi vagy sűrűbb a vezetői 
elvárásoktól függően. Esetleg ad hoc. 

Éves. 

A jelentések 
jellemzői 

Objektív és szubjektív; Objektív; 

Nem kötelezően előírt jelentések; Kötelezően előírt jelentések; 

Rugalmas jelentési formák, a vezetők 
igényeihez alkalmazkodva. 

Standardizált jelentési formák, az 
általánosan elfogadott számviteli 
alapelveknek megfelelően. 

Forrás: Saját összeállítás [Arnold-Turley, 1996], [Kaplan-Atkinson, 1998] és [Anthony et al., 1985] átdolgozásai 
alapján 

 
Az alcímben említett vezetői számvitel és a controlling viszonyát több aspektusból is célszerű 

szemügyre venni, ugyanis a nemzetközi és a hazai irodalomban elég eltérő képet találunk ezzel 
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kapcsolatban. Míg a controlling nemzetközi fejlődéstörténetében viszonylag problémamentesnek 
tűnik a pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel szétválasztása, addig a hazai tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a gyakorló kontrollerek egyik legnagyobb problémája a számvitellel való 
harmonikus együttműködés hiánya [Bodnár, 1997]. Általában Európában – például az Egyesült 
Királyságban is – a két fogalom között nem tesznek különbséget, azokat azonosan értelmezik. Ez a 
vezetői számvitel azonban, merőben eltér az általános hazai értelmezéstől, ugyanis jórészt magában 
foglalja a controlling filozófiáját és eszközrendszerét is [Körmendi-Tóth, 2002]. A hazai 
gyakorlatban is megfigyelhetjük néha a controlling és a vezetői számvitel azonos értelmezését. 
Ennek valószínűleg az is oka, hogy magának a controlling fogalmának és lényegének definitív 
megközelítésében is – csakúgy, mint az alkalmazás technikájában és eszközrendszerében – elég 
eltérőek a vélemények Magyarországon. Vannak, akik a controllingot önálló diszciplínaként, a 
vezetéstudomány egyik külön ágaként értelmezik, mások viszont nem tekintik önálló 
tudományként, hanem az egyes szervezési és vezetési funkciókat integráló komplex és újszerű 
Controlling Irányítási Rendszerként kezelik. Végül vannak olyan nézetek is, hogy a controlling az 
operatív vezetés egyik funkcionális eleme, amely az éves üzleti tervek költség és 
eredménykalkulációs feladatait, illetve azok megvalósulásának elemzését végzi, módszertanilag 
nagyjából egyenlőségjelet téve a controlling és a vezetői számvitel közé [Körmendi-Tóth, 2002]. 
Részemről a controlling vezetéstudomány részeként való értelmezését tartom a leghelyénvalóbbnak.  

 
A controlling vezetés alrendszereként való értelmezése szerint tehát „a controlling olyan 

funkciókat átfogó irányításai eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenőrzés, és az információ-
ellátás összehangolása. A kontroller az általa összeállított és előkészített információkért, a 
menedzser az ezek alapján meghozott döntésekért felelős, amelyek az elfogadott tervek formájában 
öltenek testet.” [Horváth, 2000]. Ezek alapján tehát a vezetői számvitel egyfajta részhalmazát 
képezi a controllingnak. A két tudományterület feladatköre – vagyis a menedzsment ellátása a 
döntéseik meghozatalához előkészített információkkal – egészen hasonló egymáshoz, a különbséget 
véleményem szerint leginkább abban lehet megragadni, hogy míg a vezetői számvitel pusztán a 
számviteli rendszer által előállított input adatokból dolgozik, addig a controlling input adatai sokkal 
szélesebb körből adódhatnak (pl. egy vállalat elektronikusan tárolt adatainak a védelmi eljárásának 
a megfigyelési eredményei is ide tartozhatnak). Mindezekből természetesen az is következik, hogy 
a két terület eszközrendszere és technikai mechanizmusai eltérhetnek egymástól, valamint az, hogy 
egy controlling rendszer hatékony működtetése elképzelhetetlen a vezetői számvitel megléte nélkül 
[Zéman-Tóth, 2004]. Az 1. ábra mutatja a két fogalom egymáshoz való viszonyát, ha halmazokkal 
próbáljuk meg ábrázolni azokat. 

 

 
1. ábra: A controlling és a vezetői számvitel viszonya 

Forrás: saját összeállítás 
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2.1.3 A vezetői számvitel funkciója, feladatai, alkalmazása 

A vezetői számvitel funkciója, feladatai a következőkben foglalhatók össze: 
� Vezetők ellátása információkkal: rendszeres információáramlás, amely lehetővé teszi, hogy 

a vezető a lehető leghamarabb válaszoljon a felmerülő problémákra, helyzetekre; 
� Vezetői tanácsadás: kulcsfontosságú a vezetői döntések és alternatív cselekvési lehetőségek 

gazdasági következményeivel és megvalósításával kapcsolatban; 
� Előrejelzés, tervezés és ellenőrzés: a vezetői számvitel nagy része kapcsolódik a jövőhöz és 

az előre meghatározott rendszerekhez, mint pl. a tervellenőrzéshez, a standard 
költségszámításhoz, azokhoz tényadatokat szolgáltat. A vezetői számviteli csoportokat 
aktívan be kell vonni a költségellenőrzési és a pénzügyi beszámolási rendszerek 
tervezésébe is [Atkinson et al., 2007]; 

� Kommunikáció: a vezetői számvitel csak akkor lehet igazán hatásos, ha megbízható és 
hatékony kommunikációs rendszer társul hozzá, mert csak az ilyen rendszer képes világos, 
könnyen érthető formában szolgáltatni az információkat; 

� Információk ellenőrzése: a vezetői számviteli részleg vagy csoport olyan jelentős 
információs csomópont, amely kapcsolatban áll – információkat küldhet és kaphat – a 
vezetőkkel, beosztottakkal, bizonyos területeken a külső környezettel, így ellenőrizni tudja 
(az alulról) a vezetőkhöz és (felülről) a beosztottakhoz áramló információkat. 

� Tájékoztatás és képzés: a vezetői számviteli részlegnek vagy csoportnak biztosítania kell, 
hogy az általuk előállított információk felhasználói ismerjék az alkalmazott módszereket, 
azok célját, előnyeit. 

 
A vezetői számvitel alkalmazásával kapcsolatban az általa használt főbb módszereket sorolom 

fel. A módszereket kiegészítettem azokkal az elemekkel is, amelyek a köztudatban a pénzügyi 
menedzsment témakörében jelennek meg, a 2.1.1 pontban kifejtett vezetői számvitel meghatározása 
szerint azonban a vezetői számvitel részét képezik. A legfontosabb módszerek tehát a következők: 

� Költségelszámolás (illetve annak a különböző módozatai); 
� Költség- és erőforrás tervezés/költségvetési eljárások; 
� Költségek és erőforrások ellenőrzése; 
� Teljesítményértékelés (az aktuális adatok bázisadatokhoz való hasonlítása, majd a 

különbségek elemzése, valamint költség-volumen-profit – CVP - elemzések); 
� Vállalati összteljesítmény elemzése, mutatószám elemzések; 
� Árazási stratégiák, készletezési döntések; 
� Tőke költségvetések, befektetés elemzések (nettó jelenérték vizsgálat, visszafizetődési 

módszer), működő tőke menedzsment (működési ciklus elemzések, szállítók-vevők-készlet 
elemzések, túl/alultőkésítés vizsgálata). 

 
A vezetői számvitel alkalmazásánál ezen kívül egyéb kérdéseket is sorra kell vennünk, mint 

például a statisztikai módszerek alkalmazása, a bizonytalanság kezelése, információs rendszerek 
működtetése, illetve a számítógépek használata. A vezetői számvitel néhány területe, különös 
tekintettel a költségek és erőforrások tervezésére, valamint a döntéshozatalra, szükségessé teszik 
megfelelő statisztikai és operációkutatási módszerek használatát. Ezen módszerek alkalmazása 
természetesen nem változtatja meg a vezetői számvitel fő célkitűzéseit, irányvonalait, hanem inkább 
segíti az eredmények tökéletesítését, javítását. Ilyen módszerek lehetnek például a statisztikai 
előrejelzések, az értékesítési adatok extrapolálása, a lineáris programozás egyes erőforrás allokációs 
problémák megoldására vagy a „gazdaságos rendelési mennyiség” (Economic Order Quantity, ld. a 
2.2.3.1 fejezetben) modellek a készlettel kapcsolatos ellenőrzésekhez. 

 
Magától értetődő, hogy a bizonytalansági tényező felvetődik a vezetői számvitel alkalmazása 

során, hiszen az információk gyakran a jövőre irányulnak, az alapadatok becsültek, előrejelzettek. 
Természetes, hogy a jövőben érvényes anyagköltségeket, béreket, teljesítményszinteket, a 
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versenytársak akcióit nem lehet előre biztosan kiszámítani, és ez a vezetői számviteli 
kalkulációkban is megmutatkozik. Ezért a vezetői számviteli szakembernek, figyelembe véve 
minden jelentős bizonytalansági befolyást, kell az elemzéseit elkészíteni. Ez magában foglalhatja 
egyes statisztikai módszerek használatát, vagy egy bizonytalannak vélt alapadat mélyebb 
vizsgálatánál, akár valószínűség számítási módszerek alkalmazását is. 

 
Egy vállalatnál általában számos információs rendszer vagy hálózat működik. Legritkább 

esetben fordul elő, hogy az egyes alrendszerek egy, minden igénynek megfelelő, nagy kapacitású 
rendszerbe lennének integrálva. Sok vállalatnál a vezetői információs rendszer – amelynek egy 
nagyon fontos része a vezetői számviteli információs rendszer – az egyik legjobban kifejlesztett, 
legszofisztikáltabb rendszer, amely messzemenőkig megfelel a rendszerekkel szemben elméletben 
támasztott követelményeknek [Lucey, 1996]. Máskülönben nem tudna hatékonyan működni, 
amelynek nemcsak a vállalat egy-egy részére, hanem az egész vállalatra kiterjedően lenne 
kedvezőtlen hatása. Ezen kívül egyéb okai is vannak, hogy a vezetői számviteli információs 
rendszert nem integrálják – más kitüntetett alrendszerekhez hasonlóan – a vállalati szintű 
rendszerekbe. Egyrészt jelentős változtatásokra lenne hozzá szükség a vállalati szintű rendszerben, 
amely időt vagy esetleg bonyolult adminisztrációs jóváhagyási mechanizmusokat igényel. Másrészt 
egy önálló rendszert viszonylag gyorsan és olcsón be lehet – utólag is – vezetni, például nem kell 
szoftvert fejlesztenie a vállalatnak, hogy integrálja a főkönyvbe a vezetési számviteli rendszert. 
Végül a vezetői számviteli rendszer integrálása megkívánhatja külső könyvvizsgálók jóváhagyását 
is, amely újabb időigényes és költséges folyamat lehet. [Cooper, 1993]. 

 
Manapság egy vállalat működtetése elképzelhetetlen számítógépes rendszer használata nélkül. 

A vezetői információs rendszerek alkalmazása is leggyakrabban számítógépeken keresztül 
működik. A vezetői számviteli alkalmazások olyan területei is, amely jórészt rutin munkákat 
követel, számítógépes eljárások által üzemel. Ahogy ezeknek a mindennapi számítási, kalkulációs 
és egyéb számítógéppel elvégezhető munkálatoknak mind nagyobb hányada történik automatizált 
módszerekkel, egyre nagyobb figyelmet kap az eredmények magyarázata és a szakmai 
ítélőképesség megfelelő alkalmazása. 
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2.2 A vezetői számvitel alapelvei 

2.2.1 Költséggazdálkodás 

2.2.1.1 A költség fogalma, csoportosítása 

A vezetői számvitel központi kérdése a költségek, azok felmerülésének, elszámolásának, 
tervezésének, ellenőrzésének a megértése, illetve annak a mérlegelése, hogy a költségek 
biztosítanak-e hozzáadott értéket a terméknek, szolgáltatásnak. A költségek ismerete alapvető 
fontosságú, mert ezek képezik az alapját a versenyképes árak kialakításának, valamint a nyereség és 
a befektetési megtérülések pontos meghatározásának. A hazai és a külföldi vezetői számviteli 
irodalmakat áttekintve, a költségek meghatározásaiban nem mindig jelenik meg kellő pontossággal 
a feláldozott erőforrások leírása, illetve a fogalmak ritkán fedik le egyszerre a beszerzési és a 
termelési költség fogalmát. Ezért én költségen valamely termék illetve szolgáltatás előállítására 
vagy beszerzésére fordított erőforrások pénzben kifejezett értékét értem [Gadó et al., 1972; Engler, 
1990].  

 
A költségeket nagyon sokféle szempont alapján csoportosíthatjuk, számos fajtát találhatunk 

ezekből a hazai irodalomban is. Dolgozatomban csak néhány csoportosítási szempont alapján való 
kategorizálást említek, csak azokat, amelyeket a vezetői számvitel szempontjából a legfontosabbnak 
ítéltem meg. Az első három féle csoportosítást mind a hazai, mind a külföldi irodalomban 
ugyanilyen formában megtaláljuk. 

 
A költségek megjelenési formája, típusa szerint beszélhetünk költségfajtákról, illetve 

költségnemenkénti csoportosításról. Az információk nemzetgazdasági szintű feldolgozása, elemzése 
megköveteli az egyes költségnemek tartalmának központi szabályozását. A jelenleg hatályos 
számviteli törvény alapján a következő költségnemeket különböztetjük meg: 

� Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értékét kell 
kimutatni. Ide tartozik például egy termelő vállalat évi alapanyag/nyersanyag szükséglete 
vagy egy éven belül elhasználódó szerszámok, műszerek, egyenruhák költsége. 

� Igénybe vett szolgáltatások költségeiként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem 
anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a számlázott, fizetett, szerződésben 
meghatározott összegben kell elszámolni. Ide tartoznak például a raktározási, szállítási, 
fénymásolási vagy postai költségek. 

� Egyéb szolgáltatások költségeiként az üzleti évben, a rendszeres tevékenység során felmerült 
minden olyan költséget kell kimutatni, amely nem képezi az eszközök bekerülési értékét 
(ott figyelembe nem vehető), illetve minden olyan költséget, amely nem sorolható be a 
többi költségnem értékébe. Ide tartoznak jellemzően, például a hatósági, igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek, a pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (de nem a 
kamatköltség), a biztosítási díjak, vagy egyéb járulékok, adók. 

� Bérköltség minden olyan, az üzleti évhez kapcsolódó kifizetés, amely az állományba tartozó 
és az azon kívüli személyeket megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérnek vagy 
munkadíjnak minősülő járandóság. Ide tartozik a természetes személy tulajdonos személyes 
közreműködése ellenértékeként kivett összeg is, az alkalmazásban állók és a 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évhez kapcsolódó 
prémiumok, jutalmak, a 13. és a további havi fizetés, valamint a bérnek minősülő 
természetbeni juttatás is.  

� Személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a munkavállalók (természetes személyek) 
részére kifizetett, az üzleti évhez kapcsolódó olyan összegek, amelyet a munkáltató 
jogszabályi előírás vagy saját elhatározás alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség 
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fogalmába. Itt kell kimutatni például a munkavállaló részére a betegszabadság idejére 
fizetett díjat, végkielégítést, munkába járással kapcsolatos költségtérítéseket vagy 
ruhatérítési díjakat. 

� Bérjárulékok a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi 
hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók 
módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak 
száma alapján állapítanak meg. 

� Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális 
javak és tárgyi eszközök tárgyidőszaki tervezett (üzembe helyezéskor megállapított) 
értékcsökkenését. 

 
A költségeknek a termeléssel, értékesítéssel, illetve azok nagyságrendjének változásával való 

kapcsolat alapján beszélhetünk: 
� Állandó (fix) költségekről, amelyek a kapacitáskihasználtság mértékétől függetlenül 

merülnek fel, és csak hosszútávon tekinthetők változónak. Ezek a költségek a termelés, 
értékesítés volumenének a növekedésével egy meghatározott mértékig nem változnak, 
viszonylagosan állandó költségek, nincsenek hatással a hozamra. Az állandó költségek 
költségváltozási tényezője „0”, vagyis a termelés volumenének adott mértékű változásáig a 
költség „0” mértékben követi azt. Ilyen költségeknek tekinthetjük például a tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírását (lineáris leírás esetén), a raktározási költségeket vagy egy irodaház 
bérleti díját.  

� Változó költségekről, amelyek a kapacitáskihasználtság függvényében változnak. A változó 
költségeken belül különbséget tehetünk a proporcionálisan, a degresszíven és a 
progresszíven változó költségek között. Ezek a kifejezések a változás arányára utalnak. 

� A proporcionálisan változó költségek a termelés volumenével arányosan változnak, hatással 
vannak a hozamra. A költségváltozási tényező „1”, tehát amilyen mértékben változik a 
termelés volumene, ugyanolyan mértékben változik a költség is. Ilyen költségek például a 
termékre közvetlenül elszámolt anyagköltség. 

� A degresszíven változó költségek a termelés változásával összegükben változnak, de a 
változás mértéke kisebb, mint a termelés volumenváltozásának aránya. A költségváltozási 
tényező itt „0” és „1” közé esik, a termelés volumenének növekedése esetén 
önköltségcsökkenés várható. Ilyen jellegű költségek például az üzemi vagy a vállalati 
általános költségek. 

� A progresszíven változó költségek összegükben a termelés volumenének változásánál 
nagyobb arányban változnak. Ezeknél a költségeknél a költségváltozási tényező „1” felett 
van, és közös jellemzőjük, hogy jobban nőnek, mint a termelés, így kedvezőtlenül hatnak 
az önköltségre és az eredményre. Általában szervezési okokból merülhetnek fel, ilyen 
jellegű költségek például a túlórapótlékok, a gépek túlterhelése miatti meghibásodásból 
eredő javítási költségek, vagy az állatok túletetéséből eredő takarmányozási költség. 

 
A tervezés, utalványozás és elszámolási mód szerint léteznek: 
� Közvetlen költségek a termelési folyamatokkal és a termékek előállításával okozati 

kapcsolatban vannak, és egyértelműen hozzárendelhetőek egy költségviselőhöz [Tóth, 
1999]. Ezeknél a költségeknél már a tervezéskor, a ráfordítás végrehajtásának 
elrendelésekor megállapítható, hogy melyik termelési folyamatra és termékre, milyen 
mértékben számolhatók el. Ilyen jellegű költségek például egy termékhez vagy 
szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetlen anyag- vagy bérköltségek. 

� Közvetett, általános költségek egynél több költségviselőhöz kapcsolódnak. Ezek a költségek 
vagy egy termékcsoport termelési folyamataival, vagy a vállalkozás egészének 
működésével és irányításával kapcsolatban keletkeznek [Tóth, 1999]. A közvetett 
költségeket megfelelő mutatók, jellemzők segítségével tudjuk az egyes költségviselőkre 
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felosztani, így képezik ezek a költségek is részét az önköltségnek. Ilyen jellegű költség 
például a vállalati rezsi költség. 

 
Végül a döntéshozatal szempontjából is csoportosíthatjuk a költségeket. Ezt a fajta 

költségcsoportosítást a hazai irodalomban ritkán leljük fel, tekintve azonban, hogy a vezetői 
számvitel egyik alapvető funkciója a vezetők döntésének támogatása, a költségek számba vétele 
éppen ebből a szempontból rendkívül fontos: 

� Releváns költségek az olyan jövőbeli költségek, amelyek egy bizonyos döntési alternatíva 
választásának eredményeképpen merülnek fel [Lucey, 1996]. Nem tartoznak tehát ide azok 
a költségek, amelyek az összes döntési alternatíva választásánál ugyanúgy felmerülnek, ide 
tartozik viszont a választott alternatíva miatt meg nem valósított gazdasági tevékenységnek 
a hozamai. Ezt nevezi a hazai szakirodalom az elszalasztott lehetőségek költségének, vagy 
haszonáldozat-költségnek (opportunity cost). [Illés, 1997]. Ilyen költség lehet például 
annak a bevételnek az értéke, amely a gyár teljes kapacitáskihasználtsága mellett 
termelődött volna meg, abban az esetben, ha a vállalat végül nem a teljes kapacitáson való 
működést választotta, mint döntési alternatíva.  

� Nem releváns, elsüllyedt költségek felmerülése nincs kapcsolatban valamely döntési 
alternatíva választásával. Ide tartoznak tipikusan a múltbeli költségek, hiszen azok 
felmerülése már mindenképpen megtörtént. Ezeket a költségeket figyelmen kívül kell 
hagyni a különböző döntési alternatívák közül való választáskor. 

 
Ezen kívül itt fejtem ki azokat a fogalmakat, amelyek magyarázata, megértése szükséges lehet 

a dolgozat további feldolgozásához. 
 
Költségviselő az az egység (készlet egység, telephely, termelési vonal, ágazat, vállalati részleg, 

vagy a vállalat maga), amelyhez a költségek, költségcsoportok egyértelműen hozzárendelhetők 
[Drury, 2008]. 

 
Költségjellemzőnek nevezzük mindazokat a termelési jellemzőket (pl. termelési érték, termelt 

mennyiség, gépórák stb.), amelyeknek hatását a költségek változásával összefüggésben 
vizsgálhatjuk. A költségjellemző, mint mértékegység, mérőszám alapján az általános költségek 
költségviselőkre oszthatók. 

 
Ágazat a mezőgazdasági vállalkozás olyan része (alrendszere), amely jól elkülöníthető 

terméket állít elő, ehhez rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, és a vállalati jövedelemhez való 
hozzájárulása önállóan mérhető, kimutatható. 

 
A teljes költségszámítás esetében az időszak teljes költségét elszámolják a tevékenységekre, 

költségviselőkre [Drury, 2008]. A termékek, tevékenységek teljes önköltsége képezi a könyvviteli 
elszámolás, értékelés, elemzés alapjait. 

 
A részköltségszámításnál csak a volumennel, az összetétellel arányosan változó költségeket 

számolják el a tevékenységekre, költségviselőkre, illetve e költségek képezik az értékelés, 
elemzések, és gazdasági döntések alapját. A tevékenységre, termékre el nem számolt – fix jellegű – 
költségeket, pedig vállalati szinten kezelik, és felosztás nélkül, együttesen számolják el, mutatják ki. 

 
Főterméknek nevezzük azt a terméket, amelynek előállítására a gazdálkodó fő- vagy 

alaptevékenysége irányul, és amelynek kitermelése érdekében az eszközöket használja. 
 
Ikertermék a termelés során a főtermékkel azonos folyamatban keletkező, azzal egyenrangú, 

vagy valamivel kisebb értékű termék (például tej és borjú, gyapjú és bárány, lucerna széna és 
lucerna mag stb.). 
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Melléktermék a termelés során a főtermék (alaptevékenység által gyártott termék) mellett 

keletkező, rendszerint nagy mennyiségű, viszonylag kis értékű termék, amely az üzemen belül 
hasznosítható vagy értékesíthető (például istállótrágya, szalmafélék, hullott gyümölcs stb.) [Gadó et 
al., 1972]. 

 
Hulladéknak a termelés során keletkező, előálló vagy a termelés után visszamaradó (tehát nem 

szándékosan létrejövő) anyag minősül (például fafeldolgozásnál visszamaradó fahulladék stb.). 
 
 

2.2.1.2 A költséggazdálkodás területei, követelményei, módszerei 

A költséggazdálkodás fogalma, mint önálló fogalom, a vezetői számvitellel foglalkozó 
könyvek közül jellemzően csak a hazai irodalomban jelenik meg. Az általa fedett témakörök a 
nemzetközi irodalomban is megtalálhatók, a különbség csak annyi, hogy ott nem kezelik 
önmagában létező fogalomként. Véleményem szerint egyébként ez nem is szükséges, hiszen 
gyakorlatilag a hazai meghatározások szerint is csupán a költségekkel kapcsolatban elvégzett 
vezetői számviteli tevékenységekről beszélhetünk. Költséggazdálkodáson tehát olyan tevékenységet 
értünk, amelynek középpontjában a költség áll, és tartalmazza annak 

� Tervezését; 
� Utalványozását; 
� Analitikus nyilvántartását; 
� Főkönyvi elszámolását; 
� Kalkulációját; 
� Ellenőrzését; 
� Elemzését és 
� Információrendszerének kialakítását [Bartók Nagy, 1997]. 
 
Az előzőek mindegyikével részletesen foglalkozom az értekezés következő alfejezeteiben. Bár 

a költségek kalkulációjának területe nem jelenik meg egységesen minden meghatározásban, én 
külön sorban említem, hiszen jelentős részét teszi ki a költségekkel kapcsolatos vezetői számviteli 
feladatoknak. A költséggazdálkodás alapelve a költségek folyamatos megfigyelése és mérése 
érdekében végzett kalkuláció [Szirmai, 2000]. Természetesen nincs egyetlen olyan kalkulációs 
módszer sem, amely minden körülmény között alkalmazható, a számos módszer közül ki kell tudni 
választani a célkitűzésnek megfelelő, az adott körülmények és a szükséges információk 
szempontjából legpontosabb eredményt nyújtó eljárást, amely alapján a vezető megfelelő 
mennyiségű és minőségű információhoz jut döntéshozatalának elősegítésére. A kalkuláció mellett a 
költséggazdálkodás további területei is minden gazdálkodószervezetnél jelen vannak, azonban az 
egyes területek mélysége, jelentősége, súlya többek között a szervezet nagyságától, a vállalkozás 
tevékenységeinek összetettségétől függ. 

 
Minden gazdálkodószervezet működésének, tevékenységének egyik központi kérdése a 

költséggazdálkodás. Nincs olyan vállalkozás, amely figyelmen kívül hagyná költségeinek az 
alakulását, hiszen a költség meghatározó tényező a vállalkozás eredményességének mérésében, a 
tevékenységek értékelésében, jelentős a szerepe az árképzés és a készletértékelés folyamatában. 
[Szirmai, 2000]. Korábban a költségekkel kapcsolatos számítások leginkább az ármegállapítás és a 
készletek értékelésének alapja volt, de manapság az a tendencia, hogy egyre inkább a tervezés, az 
ellenőrzés és a szabályozás eszközévé válik [Grimshaw, 1993]. Megfigyelhető, hogy a 
költséggazdálkodási tevékenységet a vállalatoknál ma különböző felsőszintű vezetőkhöz tartozó 
szervezetek, illetve személyek látnak el. A hatékony, összehangolt és célirányos költséggazdálkodás 
megvalósításához nélkülözhetetlen a költséggazdálkodási tevékenység rendszerszemléletű kezelése, 
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illetve egy vezető beosztású személy felelőssé történő kijelölése. A költséggazdálkodással szemben 
további követelményeket támasztanak jogszabályi előírások, szakmai elvárások, az egyes 
alrendszerek által elérendő célok, feladatok, megoldási módok, szervezési szempontok és kapcsolati 
rendszerek. 

 
A költséggazdálkodásban alkalmazott módszerek számbavételének tekintetében kisebb-

nagyobb eltérést észlelhetünk a hazai és külföldi irodalomban. A hazai irodalmak magától 
értetődően kevesebbet foglalkoznak a korszerűbbnek vélt módszerekkel, hiszen Magyarországon a 
vezetői számvitel témaköre még új keletűnek mondható, a gyakorlatban is inkább a külföldi 
tulajdonban lévő vállalatok azok, amelyek előrehaladott módszereket alkalmaznak. Az 
értekezésemben mind a hazai, mind a külföldi irodalomból a legfontosabbakat mutatom be: 

� Felhasználási normák, normatívák; 
� Költségváltozási tényező; 
� Fedezeti költségszámítás; 
� Határköltség-számítás; 
� Standard költségszámítás; 
� Értékelemzés; 
� Egyéb módszerek. 
Lényegében tehát költségszámítási módszerekről beszélhetünk, ahol a költségszámítás alapvető 

célja a gazdálkodó szervezeten belül végbemenő (újra)termelési folyamat számszerű megragadása, 
ezért nyomon kíséri a termelési folyamatot az első költségfelmerüléstől egészen az értékesítésig 
[Bába, 1991].  

 
A felhasználási normák jelentik a költségtervezés és költségelemzés legfontosabb módszerét, 

célszerű arra törekedni, hogy a normák, normatívák alkalmazása a felhasználások minél szélesebb 
körére terjedjen ki. Normákat elsősorban a termékegységekre, közvetlenül elszámolható anyagokra, 
bérekre tudunk általában meghatározni. A felhasználási (anyag, bér stb.) normák megállapítása 
alapulhat műszaki számításokon, statisztikai átlagokon, becslésen és gyakorlati tapasztalatokon. A 
normák mennyiségi (db, kg, idő) elemekből és értékegységekből (anyagár, kategóriabér) tevődnek 
össze, pontosságuk is e két tényező reális meghatározásától függ. A felhasználási normák 
segítségével tervezhetők, utalványozhatók és elemezhetők egy időszak vagy gyártmány közvetlen 
költségei, a gazdasági kalkulációk közvetlen költségének tartalma, az önköltségcsökkentési terv 
egyes tételei és a gazdálkodási tervek felhasználási értékadatai. A normák kidolgozása a 
költséggazdálkodáson túl rendkívül fontos a vállalat anyag-, bér-, létszámgazdálkodásához, illetve a 
vállalat egészének megfelelő szintű irányításához [Bartók Nagy, 1997]. 

 
Normatíva az az egységadat – rendszerint egységköltség –, amelyhez közelítő számításokkal 

vagy normák átlagolásával juthatunk [Kittredge, 2004]. Megkülönböztethetünk iparági 
normatívákat, illetve vállalati normatívákat, ez utóbbiak lehetnek jellemzőkre (pl. gépóra, fő) vagy 
területre, tevékenységre megállapítva. A költség-normatíva meghatározása történhet műszaki 
számítással, bázisadatokból kiindulva, vagy a várható eladási árból a bruttó fedezet levonásával. 

 
Költségváltozási tényező alkalmazását a költségek tervezésénél, elemzésénél és a fedezeti 

költségszámításnál hasznosítjuk. A költségváltozási tényező (más szóval reagálási fok) 
kiszámításakor azt vizsgáljuk, hogy egy költségjellemző (leggyakrabban a termelési volumen) 
változása milyen hatással van a költség változására. Ugyanazon költségfajta ugyanis eltérő 
mértékben reagálhat különböző költségjellemzőkhöz viszonyítva. A 0,7 reagálási fok tehát pl. azt 
jelenti, hogy 1%-os termelésnövekedés 0,7%-os költségnövekedéssel jár. A költségváltozási 
tényező egy másik értelmezés szerint azt is kifejezheti, hogy a költségnek mekkora hányada 
tekinthető változó költségnek, és mekkora állandónak. A 0,7 reagálási fok szerint az adott 
költségfajta összegének 70%-a változó költségnek, 30%-a állandó költségnek minősül. A 
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költségváltozási tényezőt általában költséghelyekre, költségnemekre, költségcsoportokra és a 
vállalat összes költségére vonatkozóan határozzuk meg. 

 
A fedezeti költségszámítás összefoglaló neve azoknak a részköltségszámításon alapuló költség- 

és eredményszámítási eljárásoknak, amelyek sémájukat tekintve öt soron vezetik le az eredményt, 
kétféle költségcsoporttal számolnak (proporcionális – arányosan változó –, és fix jellegű költségek) 
és a fix jellegű költségeket nem osztják fel a termékekre. Az öt soros séma a következő: 

1. Árbevétel 
2. Proporcionális jellegű költség 
3. Fedezeti összeg (1 – 2) 
4. Fix jellegű költség 
5. Eredmény (3 – 4) 

A tevékenység, termék jövedelmezőségének elbírálása – nem az eredmény, hanem – a fedezeti 
összeg, illetve hányad alapján történik. A fedezeti költségszámítás sémáját, módszerét olyan 
vállalati szintű döntéseknél alkalmazzuk például, amikor a bázisidőszak adataira támaszkodva 
vizsgáljuk a fedezeti ponthoz (nulla nyereség) tartozó árbevétel nagyságát, a tervezhető eredmény 
és összköltségszínvonal alakulását a különböző árbevétel, illetve kapacitáskihasználások mellett, 
vagy az árbevétel, illetve a kapacitáskihasználtság mértékének változtatási szükségességét a 
különböző szintű eredmények eléréséhez. Viszonylag gyakran használják még ezt a módszert egyéb 
gazdasági kalkulációk sémájaként, valamint a gyártmány-karakterisztika (a fedezeti összegből 
képzett mutatószámok alapján összeállított termékrangsor) készítésénél. 

 
Határköltség-számításnak, határelemzésnek, marginális gondolkodásmódnak nevezzük azt a 

szemléletet, amely nem az „átlagon” („hagyományos” szemlélet), hanem a „változáson” keresztül 
vizsgálja a gazdasági eseményeket, és azok alapján hozza a döntéseket [Drury, 2008; Weetman, 
1997]. Tehát például a tevékenységek átlagos hozama helyett, a határhozamokat – azaz a változás 
hozamát – veszi alapul egy gazdaságossági döntésnél. A határértéken alapuló költségszámítással 
elsősorban a határköltséget állapítjuk meg, tehát a határköltség fogalmát tekintve egységnyi 
hozamváltozásra jutó költségváltozás, tartalma alapján a termék változó költségét jelenti. A 
határköltség elemzés eredményesen használható az árpolitika, árengedmény kidolgozásánál, a 
költségkihatású döntéseknél a legmegfelelőbb változat kiválasztásához, illetve az átlagköltség 
számításon alapuló döntések helyességének ellenőrző számításához. A szakirodalomban ezt a 
költségszámítási eljárást differenciál-költségszámításnak, illetve különbözeti költségszámításnak is 
nevezik. 

 
Standard költségszámítás az a módszer, amellyel előre megtervezik, hogy egységnyi termék 

szolgáltatás előállítása mennyibe fog kerülni, más néven célköltség. Ez a módszer is a tényleges 
költségek alakulásának egyfajta ellenőrzésére szolgál azáltal, hogy lehetővé teszi a tényleges 
költség és az elvárásként megfogalmazott standard költség összevetését, az eltérés okainak 
elemzését. A standard költség számítás során alapvető fontosságú a költségek lebontása különböző 
elemekre – legtöbbször anyag-, munkaerő- és általános költségekre –, valamint a standard költség, 
standard önköltség minél pontosabban való kiszámítása. Ami pedig a kalkulációnál is fontosabb, 
hogy megfelelően felmérjük, és korrigáló intézkedésekkel megpróbáljuk megszüntetni a standard és 
a valódi (tényleges) költségek között fennálló különbséget, melyet költségeltérésnek (variancia) 
nevezünk. A vállalatnak tudnia kell, hogy miért lépett fel ez az eltérés, egyszeri vagy ismétlődő 
jelenségről van-e szó, és milyen intézkedéseket lehet hoznia megszüntetésére, különösen, ha 
kedvezőtlen hatású [Grimshaw, 1993]. A standard költségeket legalább évente egyszer felül kell 
vizsgálni, és a megváltozott körülményekkel összhangba kell hozni. A standard költségszámítási 
módszert általában olyan ipari tevékenységekre alkalmazzák, ahol ismétlődő termékek, illetve 
technológiák fordulnak elő. 
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Az értékelemzés módszerével a hazai irodalomban csak nem olyan régóta találkozhatunk. Az 
értékelemzés a műszaki-gazdasági optimum megközelítése érdekében rendszeresen, alkotóan, bíráló 
módon elemzi és alakítja valamely termék funkcióinak és költségének viszonyát korszerűbb termék 
létrehozása érdekében. Az értékelemzés célja a funkció és funkcióköltség legkedvezőbb 
viszonyának a meghatározása [Zéman et al., 2003]. A termékfunkció és költség viszonyán keresztül 
a módszer a következőket vizsgálja: 

� A termék valamennyi funkciójára szükség van-e; 
� A szükséges funkciókhoz korszerű konstrukció, technika kapcsolódik-e; 
� Az elérhető árból fedezni lehet-e az előállítás költségeit. 

Az értékelemzés témakörében kell még megemlítenünk az általános költségek értékelemzésére 
szolgáló korszerű módszereket, mint például a ZBB (Zero Based Budgeting), az AWA 
(Administrative Wertanalise) és az OVA (Overhead Value Analysis). Mind a három olyan 
költségtervezési, elemzési, ellenőrzési eljárás, amely az általános-, adminisztrációs- és rezsi 
költségek felülvizsgálatát, csökkentését, illetve hatékonnyá tételét helyezi előtérbe. 

 
A költséggazdálkodásban az előbbiekben leírt módszereken túl természetesen számos egyéb 

módszer ismert. Bővebb kifejtésük itt az értekezés terjedelmi adottságai miatt nem lehetségesek, 
ezért csak említésszerűen, a teljesség igénye nélkül sorolok fel közülük néhányat. Az üzemi 
általános költségek felosztására például gyakran használják az egyenértékszámos gépórák szerinti 
felosztást, amikor az üzemben nem csak homogén gépcsoportok vannak (az egyszerű gépórák 
arányában csak a homogén gépcsoportok költségeit lehet felosztani). Az általános költségek 
felosztására használhatjuk a költségokozás elve alapján történő felosztást, ahol a termékekre 
differenciáltan osztjuk fel a költségeket például ún. pótlékkulcsok alapján), így reális képet kapunk 
a termék valódi előállítási költségéről. Szintén az általános költségek felosztására szolgálhat a 
rezsibíró (költségviselő) képesség szerinti felosztás, ahol az eladási ár, a költség és a nyereség 
egymáshoz való viszonya befolyásolja a termékek költségviselő képességét. A bruttó fedezeti elv a 
gazdasági kalkulációknál jöhet számításba, ahol a bruttó fedezetet – amely a vállalati általános 
költségek és a nyereség összege – osztják fel a termékekre a közvetlen költségek arányában. A 
költségek előrejelzéséhez alkalmazható a múltbeli költség-alapú előrejelzés („historical cost-based 
method”), amikor az elmúlt év költségeit szorozzák meg az aktuális év tervezett kibocsátási 
szintjével. Szintén a költségek előzetes kalkulációjánál használható továbbá a „magas-alacsony” 
módszer („high-low method”), ahol az év legmagasabb és legalacsonyabb költségszintjére alapozott 
kétváltozós egyenletrendszer alapján határozzák meg a teljes költség függvényét, amelyből azután 
bármely kibocsátási szinthez meghatározható a hozzá tartozó teljes költség nagysága. Az előbbi 
kettőn kívül ma a nagyvállalatoknál már leggyakrabban bonyolult statisztikai módszerek – mint 
például a lineáris regresszió számítás – alkalmazásával, számítógépes rendszerek, vagy speciálisan 
ilyen célra kifejlesztett, a vállalatra szabott egyedi szoftverek segítségével tudják előre 
meghatározni a költségek nagyságát [Allen et al., 2005]. 

 
 

2.2.1.3 Költségek tervezése  

A tervezés fogalma alatt a célok, az intézkedések, az eszközök, illetve a célok eléréséhez 
vezető utak szisztematikus és a jövőre vonatkozó átgondolását és meghatározását értjük [Wild, 
1977]. A tervezés nélkülözhetetlen a vállalat fennmaradásához, szükséges a jövő 
bizonytalanságának és kockázatának kivédéséhez és számottevően hozzájárul a vállalati folyamatok 
koordinációjához. A tervezés nagyon szorosan összefügg az ellenőrzéssel, hiszen az előre 
meghatározott célkitűzések és a ténylegesen megvalósult eredmények összemérése által válik 
képessé a vezető a vállalat tevékenységeinek értékelésére. 
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A vállalati tervezés olyan összetett folyamat, hogy szükség van annak további pontosítására, pl. 
a tervek időtávokra való lebontására. A különböző irodalmak más-más időtávok alapján 
csoportosítják az egyes terveket, de a hosszú- (stratégiai) és rövid-távú (operatív) tervezés alapvető 
elkülönítését mindegyikben megtalálhatjuk. A stratégiai tervek meghozatalára csak a vállalkozás 
felső vezetői körében kerülhet sor. Ezekben rendszerint olyan feladatok meghatározásával 
foglalkoznak, amelyek megvalósítása hosszabb időt – általában több évet – igényel, és a vállalkozás 
belső adottságainak megváltoztatására irányul. Az operatív tervezés a vállalkozás éves működésével 
kapcsolatos előirányzatok meghatározását, illetve a stratégiai tervnek az adott évben 
megvalósítandó feladatait öleli fel. 

 
A költségek tervezésénél az egyik legelső feladatok közé tartozik a költségelszámolási rendszer 

megválasztása. A külföldi irodalmakkal szemben a hazaiakban nem mindig találjuk meg nyíltan a 
két alapvető költségelszámolási rendszer, a munkaszámos (job costing) és a folyamatkalkulációs 
(process costing) rendszer határozott elkülönítését. A munkaszámos rendszer alapvetően fizikailag 
jól elkülöníthető munkákra, megrendelésekre, termékekre gyűjti a költségeket azok felmerülése 
során, függetlenül attól, hogy a hozzájuk kapcsolódó munka – vagy egyéb költség – melyik 
számviteli periódusban merült fel [Anthony-Hekimian, 1967]. A hazai irodalmakban ezt a fajta 
költségtervezést leginkább az ún. klasszikus költségtervezés fogalma alatt találhatjuk meg, utalva 
ezzel az elnevezéssel arra is, hogy a magyar vállalatok gyakorlatára ez a fajta költségtervezés a 
jellemző. Ez főleg azoknál a vállalatoknál hasznosítható jól, amelyek sok eltérő típusú terméket 
gyártanak. A folyamatkalkulációs rendszer ezzel szemben összegyűjti egy időszakban felmerült 
összes gyártási költséget, majd ráosztja azokat az adott időszakban megtermelt termékekre. Ennek a 
módszernek a részletesebb taglalásával a hazai irodalomban Szirmai [2000] foglalkozik. „A 
folyamatkalkuláció egy termelési folyamat részfolyamatainak költségét gyűjti, figyeli, veszi 
nyilvántartásba. Az egyes részfolyamatokban elkészült termékek költsége halmozódik és a 
következő részfolyamat költségeihez adódik. Ezt követően a részfolyamatok közvetlen költségeit 
megosztja a termék egységnyi költségének meghatározásához, figyelembe véve a termék 
készültségi szintjét. Az összehasonlíthatóság érdekében a termék egységnyi költségének 
meghatározásához egyenértékszámok alapján vezértípusra átszámított késztermékmennyiséget 
(késztermék egyenértékes) alkalmaz.” Magától értetődően ez a módszer akkor használandó, amikor 
egy vállalat egyfajta terméket, szolgáltatást állít elő egy viszonylag hosszabb időszak alatt, illetve a 
tömegtermeléssel foglalkozó iparágakban. A tömeggyártás sajátossága a nagy mennyiségű, 
elsősorban homogén termékek folyamatos termelése, mint például a vegyi, cement, olaj, festék, 
textil, élelmiszeripari, acél, üveg, bányászati stb. iparágak. Egy ilyen vállalatnál a munkaszámos 
költségelszámolási rendszer kalkulációi ugyanazt az eredményt adnák, de sokkal költségesebb lenne 
a hozzá kapcsolódó adminisztrációs eljárás. Fontos tehát a költségelszámolási rendszer és a költség-
haszon mérlegelése is. Ne alkalmazzon a vállalkozás olyan költségelszámolási rendszert, amely 
számára nem szükséges, a döntéseket nem segíti, amely csak a költségeket emészti, de maga nem 
járul hozzá a vállalkozás eredményes működéséhez, a nyerség fokozásához, a veszteségforrások 
feltárásához [Erős, 1994]. A 2. táblázat a szóban forgó két költségelszámolási rendszer tekintetében 
mutatja be a költségek tervezésének feladatait. 
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2. táblázat: A munkaszámos és a folyamatkalkulációs költségelszámolási rendszer költségtervezési 
feladatai 
A munkaszámos vagy klasszikus költségtervezés főbb lépései 

1. Közvetett költségek tervezése 

2. Közvetlen önköltség megtervezése: 

termék egyedi költségei + költséghelyenként felmerülő költségek arányos részei 

3. Teljes önköltség meghatározása: 

közvetlen önköltség + költséghelyi általános költségek átterhelt része 

4. Fajlagos közvetlen önköltség és a teljes önköltség megállapítása 

5. Az előállítandó termékek mennyisége és a fajlagos önköltségek alapján a vállalkozás 
költségtervének összeállítása 
 

 
A folyamatkalkulációs költségtervezés főbb lépései 

1. A főfolyamatok és az azokhoz tartozó részfolyamatok meghatározása 

2. A részfolyamatokhoz tartozó tevékenységek, illetve az azokat befogadó költséghelyek 
meghatározása 
 
3. Az egyszerre több részfolyamatot is kiszolgáló költséghelyek beazonosítása 

4. A főfolyamathoz kapcsolódó igazgatási költséghelyek elkülönítése 

5. A kiszolgáló költséghelyek közvetett költségeinek és átterhelési arányainak a megtervezése 
 

6. A kiszolgáló költséghelyek közvetlen költségeinek megtervezése: 

egyes részfolyamatok egyedi költségei + kiszolgáló költséghelyek arányos részei 

7. A kiszolgáló költséghelyek közvetett költségeinek átterhelése a részfolyamatok költségei közé 
 

8. A főfolyamat önköltsége: 

főfolyamat közvetlen költségei + kiszolgáló költséghelyek átterhelt költségei + igazgatási 

költséghelyek közvetett költségei 

 

Forrás: saját összeállítás [Sabján-Sutus, 2003] és [Szirmai, 2000] felhasználásával 
 
A hazai irodalmakban a költségtervezéssel kapcsolatban a következő főbb elemeket említik: 
� A költségnem szerkezet kialakítása; 
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� A költséghelyek kialakítása; 
� A költségviselők kialakítása; 
� Modern, döntésorientált kalkulációs módszerek. 
 
A költségnem-szerkezet kialakítása a belső költség és teljesítményszámítás rendszerének 

kiindulópontját jelenti. A költségnemek szerinti kimutatás a vállalat összes, adott időszakra 
vonatkozó költségét megjeleníti, választ adva arra, hogy milyen költségek, milyen célból és milyen 
nagyságban merültek fel. A költségnemszámítás egyrészt alapadatokat szolgáltat a költséghely-
költségviselő számításhoz, másrészt lehetővé teszi a költségek horizontális és vertikális jellegű 
elemzését. 

 
A költséghelyek kialakítása logikai vagy fizikai alapon kijelölt költségfelelősségi területek 

elhatárolását jelenti. A költséghelyek célja a vállalkozáson belüli költségmozgások, 
költségáramlások figyelemmel kisérése, alapvetően költségek gyűjtésére, tervezésére, elemzésére és 
ellenőrzésére használhatók. Jellemzően a következő költséghely-típusok merülnek fel egy 
vállalkozásnál: 
1. Igazgatási költséghelyek – itt jelennek meg a vállalatvezetés igazgatási költségei, amelyek 
rendszerint nem képezik az előállítás közvetlen költségeit, gazdasági általános költségek. 
2. Irányítási költséghelyek – az itt megjelenő költségek főágazati általános költségek, a termelő- 
vagy szolgáltatótevékenységgel vannak kapcsolatban, ezeket az irányított egységekre kell 
elszámolni, átterhelni. 
3. Termelő költséghelyek – itt jelennek meg a vállalkozás által értékesített termék vagy szolgáltatás 
előállítási folyamatainak közvetlen költségei. 
4. Szolgáltató és technikai költséghelyek – itt jelennek meg a vállalkozás belső szolgáltatásaihoz 
szükséges költségek (pl. számítástechnikai, karbantartási költségek), illetve a vállalkozás sajátos 
technikai jellemzőjéből eredő belső elszámolásának céljából kialakított, külön vizsgálandó 
költséggyűjtő terület (pl. mintaellenőrzési költségek) költségei. 

 
A költségviselők kijelölése általában termékek, szolgáltatások, megrendelések, projektek, belső 

teljesítmények, saját rezsis beruházások vagy folyamatok, mint vállalkozási tevékenységek 
meghatározását jelenti. Ez biztosít lehetőséget például a termékek önköltségének a 
megállapításához, a raktári készletek év végi értékeléséhez, a belső elszámoló árak kialakításához 
vagy a minimális ár meghatározásához. Ezek a kalkulációk mind alapvető fontosságúak a vezetői 
számviteli elemzések területén. 

 
A modern döntésorientált kalkulációs módszereket a költség- és fedezetszámítások területén 

lehet hasznosítani. Legpontosabb, legrészletesebb leírásukkal főként a külföldi szakirodalmakban 
találkozunk. A következőkben olyan négy fajta eljárást emelek ki – röviden –, amelyek 
véleményem szerint a költségek meghatározásának módját a legkülönbözőbb irányból közelítik 
meg: 

� Tevékenység alapú költségszámítás – Activity based costing (ABC); 
� Célköltség számítás – Target costing; 
� Termék-életcikluson alapuló költségszámítás – Product life cycle costing; 
� Direct costing eljárás. 
 
A tevékenység alapú költségszámítás legfőbb elve, hogy a költségeket a valódi költségokozás 

elve alapján kell elszámolni. Elsősorban a közvetett költségekről van itt szó, hiszen a közvetlen 
költségek teljes egészében az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra terhelhetők. (Magának a 
módszernek a kialakulása is ahhoz kapcsolódott, hogy a XX. század második felében egyre nőtt a 
közvetett költségek hányada, és emiatt a költségfelosztás pontatlansága mindinkább erősödött 
[McWatters et al., 2008].) Azok az erőforrásköltségek (közvetett költségek), amelyek egy adott 
tevékenységcsoporthoz – termékhez, szolgáltatáshoz – kapcsolódnak, probléma nélkül hozzá is 
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rendelhetők azokhoz. Azokat viszont, amelyek egyszerre több terméket, szolgáltatást is 
kiszolgálnak (pl. hirdetés, raktározás, vizsgálat, beszerzés), a megfelelő költségokozók 
alkalmazásával kell felosztani. A költségokozót úgy kell megválasztani, hogy az erőforrás-
felhasználáshoz a legszorosabban kapcsolódjon, például rendelések száma, alkalmazottak száma, 
fogyasztói reklamációk száma, köbtérfogat vagy órák felhasználásával. A fő különbség a 
hagyományos teljes költségelszámoláshoz képest, hogy az – az előbbiekkel ellentétben – általában 
volumen, tehát a termelt termékek száma alapján osztja rá az egyes termékekre a különböző 
erőforrásköltségeket. A tevékenységen alapuló költségszámítás arra ösztönzi a vezetőséget, hogy 
összpontosítson az erőforrások iránti igények okozóira, és hogy átcsoportosítsa vagy megszüntesse 
a fölös erőforrásokat [Chadwick, 1999]. 

 
A célköltség számítás egy piaci viszonyokhoz alkalmazkodó árazási elmélet. A hagyományos 

árazási eljárás során a gyártási és az értékesítési költségekhez hozzáadják az árrést, amely így kiadja 
egy termék eladási árát. Gyakori kritika ezzel a módszerrel szemben, hogy nem veszi figyelembe az 
olyan külső tényezőket, mint például a kereslet, a versenytársak száma stb. A célköltség számítási 
eljárás során először meghatározzuk azt a piaci árat, amely biztosítja a kívánt piaci részesedés 
elérését, ebből levonjuk a tervezett profitot, így megkapjuk a célkitűzésnek szánt költségszintet, 
vagyis a célköltséget. Ezután a vállalkozásnál felmerülő összes költséget olyan mértékben kell 
alakítani – általában csökkenteni –, hogy az mindenkor megfeleljen a célköltség szintnek. Nagy 
előnye ennek az eljárásnak, hogy figyelembe veszi a vállalkozáson kívüli tényezőket is, könnyen 
alakítható a piaci környezetben végbemenő változásokhoz, és hogy a költségekre, ezáltal a 
költségcsökkentésre fókuszál. 

 
A termék-életcikluson alapuló költségszámítás szerint nem lenne helyes a termék egész 

életciklusán keresztül ugyanazzal az árral kalkulálni, hiszen a termék iránt eltérő nagyságú kereslet 
jelentkezik a piacon a különböző életciklusokban, amely hatással van az árbevételre és a 
nyereségre. A 2. ábra mutatja egy termékből való értékesítési mennyiséget az idő múlásával: 

 

 
2. ábra: A kereslet alakulása a termék különböző életciklusaiban 

 
Forrás: [ACCA, 2001] 

 
A módszer figyelembe veszi a termék életciklusán keresztül felmerülő összes költséget – a 

fejlesztéstől a piacra való bevezetésen át a kivonásig –, és ezt hasonlítja a különböző árakon való 
értékesítésből származó összes bevételhez. Ez a fajta költségszámítás tekintetbe veszi a külső 
tényezőket, és különösen hasznos a modern versenykörnyezetben, ahol viszonylag rövid életciklusú 
termékekről beszélhetünk, valamint a termékkel kapcsolatos költségeknek egy jelentős része a 
termelés beindítása előtt keletkezik. 
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A direct costing eljárás célja nem a saját termelésű készletek mérlegben történő értékelése, 
hanem gazdasági döntésekhez információ szolgáltatása, jellemzően gazdasági depresszió esetén, 
amikor a vállalkozás legfontosabb célja a túléléshez szükséges eljárások kidolgozása [Bába, 1991]. 
Az eljárás szerint a költségviselőkre csak azokat a költségeket számolják el, amelyek az előállítással 
közvetlen kapcsolatban állnak, azzal együtt közvetlenül változnak, vagyis az összes változó 
költséget (ld. még a 2.2.2.2 fejezetben a fedezeti hozzájárulás meghatározásánál, illetve a 2.2.2.4 
fejezetben a CVP elemzések leírásánál). Ebben a helyzetben a vállalkozásnak meg kell találnia azt a 
lehetséges legalacsonyabb árat, amelyért, ha teljesítményeit értékesíti, esélye lehet a nehéz időszak 
átvészelésére, annak ellenére, hogy az értékesítés összes költségét számítva veszteséget mutat ki. 
Az alapgondolata ennek az eljárásnak az, hogy az eladási ár a teljesítménnyel kapcsolatban 
felmerült költségek közül csak azokat térítse meg, amelyek rövidtávon, ugyanabban az elszámolási 
időszakban a vállalkozás számára pénzkiadást jelentenek [Bosnyák, 1993].  

 
Ebben a fejezetben számos egymással helyettesíthető, vagy egymást kiegészítő 

költségelszámolási rendszert mutattam be, amelyek mind részét képezik a vezetői számviteli 
ismereteknek. A vezetői számvitel célja, lényege éppen ebben rejlik: keretében számos módszer, 
eljárás kerül kidolgozásra és ismertetésre annak érdekében, hogy a gyakorlatban ezek közül az adott 
vállalkozás a számára legcélravezetőbb módszerek, eljárások közül választhasson, és az alkalmazott 
módszereket saját, egyedi kalkulációs rendszerébe építse be. 

 
 

2.2.1.4 A költségvetés tervezési eljárás, módszerek  

Bár minden vezető készít ilyen vagy olyan terveket, jelentős különbségek vannak a tervezési 
eljárások között. Néhányan az összes tervezést a saját fejükben végzik el, mások felvázolnak egy-
két adatot, becslést egy boríték hátuljára, és megint mások kvantitatív formában fejezik ki a 
terveiket, papíron egyfajta rendezett, rendszert követő formában [Anthony-Hekimian, 1967]. Ez 
utóbbit hívhatjuk költségvetés tervezési eljárásnak (budgeting). A költségvetés tervezési 
eljárásokról részletes információkat találhatunk mind a külföldi mind a hazai irodalmakban. 
Ezeknek az eljárásoknak igen sok fajtája létezik csakúgy, mint a számviteli gyakorlatok fajtáiból is 
rengeteget láthatunk a gyakorlatban. Egy átfogó költségvetés tervezési eljárásnak rendszerint három 
pillére van:  

� A vállalati működéssel kapcsolatos tervek (értékesítési terv, termelési terv, anyagbeszerzési- 
és felhasználási terv, munkaerőköltség-terv, rezsiköltség-terv, eladási- és kiszállítási 
költségterv, adminisztrációs költségterv); 

� A pénzkészlettel kapcsolatos tervek, amelyek az előrejelzett forrásokat és 
pénzfelhasználásokat tartalmazzák; 

� A tőkével kapcsolatos tervek, amelyek a vállalat hosszú távú eszközeiben bekövetkezendő 
változásokat írják le. 

 
A költségvetés tervezési eljárásnak a tervezésen kívül igen fontos a szerepe az ellenőrzésben és 

a motivációban is [Woelfel, 1990]. Összességében tehát a következő célokat emelem ki egy 
költségvetés tervezési eljárás elkészítésénél: 

� Tervezés; 
� Érdekeltek bevonása, integráció; 
� Koordináció; 
� Kommunikáció; 
� Motiváció; 
� Felelősségi területek egyértelmű körülhatárolása; 
� Teljesítmény-értékelés; 
� Ellenőrzés. 
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A költségvetés tervezési eljárás a gyakorlatban általában úgy történik, hogy a vállalat 

meghatározza a vállalat számára az ún. korlátozó költségvetési tényezőt (principal budget factor 
vagy limiting factor), majd a költségvetés többi részét ennek a figyelembe vételével dolgozza ki. A 
korlátozó költségvetési tényező gyakran egy-egy szűkös erőforrásból adódik, vagy egy olyan 
kibocsátási/értékesítési szintet jelenít meg, amelyet a vállalat célkitűzésként állított fel maga elé. 
Éppen ezért a költségvetés tervezési eljárás legtöbbször az értékesítési terv felállításával kezdődik, 
majd ehhez igazodik logikai sorrendben az összes többi terv: a termelési terv, a közvetlen anyag- és 
munkabérköltség terv, a rezsiköltség terv, az általános költségek terve, pénzkészlettel kapcsolatos 
tervek és a hosszú távú tőkével kapcsolatos tervek. Ezt a folyamatot mutatja a 3. ábra: 

 

 
3. ábra: A költségvetési terv felépülése 

 
Forrás: saját ábra Weetman [1997] átdolgozása alapján 

 
A költségvetés tervezési eljárás során komoly problémaként merül fel a jövőre vonatkozó 

becsült adatok pontosságának a kérdése. A kibocsátás szintjének előrejelzése gyakran nagyon nehéz 
feladat, és a vállalatvezetők minimalizálni akarják a bizonytalansági tényezőt a költségvetés 
tervezési eljárás során. Természetesen arra nincs mód, hogy teljesen kiküszöböljük a hibákat az 
előrejelzésekből, de a múltbeli tapasztalatainkat fel kell használnunk annak érdekében, hogy az 
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adott üzleten, vállalkozáson belül a lehető legnagyobb jártasságot sajátítsuk el [Greenwood, 2002]. 
Emellett léteznek egyéb olyan korszerű módszerek is, amelyek a jövőre irányuló kiszámíthatatlan 
információk kockázatát hivatottak csökkenteni. Sok vállalatvezető hatékonyabbnak találja egy 
rugalmas költségvetés tervezési eljárás – különböző kibocsátási szintekhez alkalmazkodó – 
segítségével meghozni a döntéseit [Khan, 1992]. Ennek az eljárásnak a költségvetés naprakészen 
tartásán kívül további előnyei mutatkoznak a tervezési és az ellenőrző fázisban is. A tervezésnél 
hasznos lehet az egyes kibocsátási szintekhez tartozó nyereségek vizsgálata, az ellenőrzés során 
pedig lehetővé teszi a tényleges eredmények összehasonlítását egy releváns kibocsátási szinthez 
tartozó költségvetés eredményével. A merev költségvetés – az előbbiekkel ellentétben – a tervezési 
időszak egésze alatt az előrejelzésekhez igazodó kibocsátási szinteken alapszik. A külföldi 
irodalmakban gyakran találkozunk még a gördülő költségvetés (rolling budget) tervezési eljárás 
fogalmával, amely a költségvetés folyamatos aktualizálását teremti meg azáltal, hogy minden egyes 
tervezési periódus (pl. egy hónap) lejárta után egy újabb – ugyanolyan hosszú – periódussal toldja 
meg a költségvetést. Így a tervezőnek lehetősége van a legutóbb történt gazdasági eseményeket is 
figyelembe venni a költségvetés készítésénél. 

 
A bizonytalansági tényezők csökkentésén túl, a költségvetés tervezési eljárás kétségkívül 

legfontosabb célja, a jövőbeni költségek realisztikus módon való felvázolása, illetve a tényleges 
költségek csökkentése. Az ezt célzó módszerek főként a külföldi irodalomban, vállalati 
gyakorlatban honosak, és mára már komoly történeti múlttal rendelkeznek. Közös jellemzőjük, 
hogy az erőforrások hatékonyabb felhasználását illetve a felesleges kiadások minél kisebbre való 
csökkentését célozzák, elősegítve ezzel a vállalat összességében vett nyereségességének a 
növekedését. A következőkben három ilyen, véleményem szerint a legelterjedtebb módszert 
mutatom be röviden. A nulla bázisú költségvetéssel (Zero Base Budgeting – ZBB) találkozunk a 
leggyakrabban a hazai irodalmakban is. Lényege, hogy a költségek kidolgozása minden évben a 
„nulláról” indul, tehát minden egyes költséget minden évben teljes egészében igazolni kell, mielőtt 
bekerül a költségvetésbe. A növekvő összegű költségvetés (incremental budgeting) fogalma szinte 
kizárólag csak a külföldi irodalmakban lelhető fel. E technika során az előző évi költségek, 
eredmények kerülnek kiegészítésre egy bizonyos mértékű vagy százalékú plusz előirányzattal, 
lehetőséget kínálva ezzel az infláció költségvetésbe való beépítésére. A tevékenység alapú 
költségvetés (Activity Based Budgeting – ABB) manapság az egyik legtöbbet használt módszer a 
modern vállalati gyakorlatban. Többek között az Európai Unió költségvetése is ezen az eljáráson 
alapszik.  A technika az – előzőekben már említett – tevékenység alapú költségszámítás elméletén 
alapszik: az első feladat a vállalat költségeit alátámasztó fő tevékenységek definiálása, majd a 
kibocsátási szint megbecsülésének segítségével a fő tevékenységi területek által felhasznált 
erőforrások allokálása alakítja ki az adott évi költségvetést. A tevékenyég alapú költségvetés 
tervezési eljárás egyik legnagyobb érdeme, hogy kitűnő támogatást nyújt a különböző fajtájú 
vezetői döntések megalapozásához, meghozatalához [Emblemsvag, 2004]. Mindezek mellett 
természetesen egyik eljárásról sem mondható el, hogy jobb lenne, mint a másik, mindegyiknek 
megvan a maga alkalmazási területe, ideje, előnye és hátránya. Ezeket foglaltam össze a 3. 
táblázatban. 
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3. táblázat: A modern költségvetés tervezési eljárási módszerek előnyei és hátrányai 

  Előnyök Hátrányok 

Nulla bázisú 
költségvetés - 
Zero Base 
Budgeting (ZBB) 

• Az elavult, nem hatékony tevékenységek 
definiálása és eltávolítása a költségvetésből 

• Az erőforrások hatékonyabb elosztása 

• Megköveteli a vállalat minden 
tevékenységének közelebbről való, alapos 
vizsgálatát 

• A rövid távú eredmények hangsúlyozása a 
hosszabb távú célokkal szemben 

• Alkalmazottak esetleges ellenszenve a 
módszerrel szemben 

• Idő- és munkaigényes eljárás 

• Bonyolult eljárás, felmerülhet a vállalaton 
kívüli szakértő szükségessége 

Növekvő 
összegű 
költségvetés - 
Incremental 
Budgeting 

• Rendkívül egyszerű készítési eljárás 

• Jó működőképesség, ha a vállalatnál a 
tevékenységek a lehető leghatékonyabban 
és leggazdaságosabban működnek, 
valamint, ha a vállalat számára nem létezik 
más alternatíva a tevékenységi/működési 
módjára 

• Könnyedén válik gazdaságtalanná az 
eljárás 

• Bátorítja a "költségvetési felesleg", a 
szükségtelen pénzkiadások gyakorlatát 

• Nem célozza nyomatékosan a költségek 
csökkentését 

Tevékenység 
alapú 
költségvetés - 
Activity Based 
Budgeting (ABB) 

• Elismeri a tevékenységek elsődleges 
költségokozó hatását 

• A költségeket okozó tevékenységek 
ellenőrzését helyezi a költségek puszta 
csökkentése fölé 

• Felülmutat a hagyományos gazdasági 
teljesítménymutatók világán, amelyek nem 
mindig képesek megteremteni a folyamatos 
hatékonyságjavítás követelményét 

• Figyelembe veszi, hogy nem minden 
tevékenység értéknövelő 

• Költséges és időigényes eljárás, külső 
szakértő bevonását teheti szükségessé 

  

  

  

  

Forrás: saját összeállítás 
 
Kétségkívül a költségvetés tervezési eljárás számos pozitív hatással bír a vállalat megfelelő, 

eredményes működésére, ezek azonban nem automatikusan vagy maguktól jönnek létre. Vannak 
bizonyos követelményei egy sikeres költségvetés tervezési eljárásnak, ezek a következők: 

� A felsővezetés elkötelezettsége, részvétele a procedúrában; 
� Világos, egyértelműen megfogalmazott hosszú távú, vállalati célkitűzések; 
� Realisztikus szervezeti felépítés, jól definiált felelősségi körökkel; 
� A középvezetői réteg folyamatos és alapos bevonása a teljes költségvetés tervezési eljárásba; 
� Megfelelően működő számviteli és információs rendszer; 
� A költségek és célok folyamatos felülvizsgálata; 
� A költségvetés egyfajta rugalmassága, figyelembe véve a környezet vagy a feltételek 

megváltozásának eredményét a költségvetési tervekben. 
 
 

2.2.1.5 Költségek utalványozása 

A költségek utalványozása gyakorlatilag azt a folyamatot foglalja magába, amikor az 
utalványozásra jogosult személyek bizonylatokkal, aláírásukkal a termelési/szolgáltatási 
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tevékenység ellátásához szükséges eszközök felhasználására engedélyt vagy utasítást adnak. Az 
utalványozás végzésére több módszer áll rendelkezésre: végezhető normák, normatívák, tervszámok 
vagy keretszámok alapján. Az idő horizontját tekintve pedig, kivitelezhető előzetesen, folyamatosan 
vagy utólagosan. 

 
Az utalványozás rendjének kialakításánál a következőket kell szem előtt tartani [Sutus, 1993]: 
� Ki kell alakítani az utalványozás végző személyt, szervezetet; 
� Ki kell dolgozni és karban kell tartani az utalványozás alapját jelentő normákat, 

normatívákat vagy keretszámokat; 
� Biztosítani kell az utalványozási és bizonylati rendet és fegyelmet.   
 
 

2.2.1.6 Költségek analitikus nyilvántartása 

A költségek analitikus nyilvántartásának vezetését részben a Számviteli törvény [2000] írja elő, 
részben ajánlásokat találunk rá a törvényben, részben pedig a vállalatok tetszésére van bízva, azok 
vezetését, terjedelmét és tartalmát illetően. Az analitikus nyilvántartásnak lehetőséget kell 
biztosítani a költségek főkönyvi elszámolására, amelynek módját, szerkezetét pedig nagyrészt az 
eredménykimutatás választott formája orientál. Manapság a modern vállalati környezetben, a 
költségek nyilvántartása költségvetési kódok (budget code) és főkönyvi számlaszámok alapján 
történik. A költségvetési kódok kialakítása során az egyes költség-felelősségi központok logikus 
besorolását – pl. 1. sz. gyártó egység, 2. sz. gyártó egység, kontroller, vezérigazgató stb. – végezzük 
el [Boockholdt, 1996]. Mindent összevetve az analitikus nyilvántartással kapcsolatban, véleményem 
szerint a következőket érdemes mérlegelni: 

� A nyilvántartás tagolásánál figyelembe kell venni minden olyan fő vállalati tevékenységet, 
amely jelentős a költséggazdálkodásban (pl. kutatás, műszaki fejlesztés, raktározás, belső 
anyagmozgatás, értékesítés, adminisztráció, marketing tevékenységek, selejt, garanciális 
javítás stb.); 

� A nyilvántartások tartalmát a vezetés igényeihez kell igazítani, célszerű úgy meghatározni, 
hogy abban megtalálhatók legyenek a felhasználások értékei, dátumai, mennyiségi – vagy 
egyéb minőségi – adatai, a kapcsolódó terv-, keretszámok, előrejelzések, és az eltérések. Ez 
ad ugyanis lehetőséget a későbbi megfelelő elemzés, ellenőrzés, vállalaton belüli 
elszámolás és a következő időszaki tervezés elvégzéséhez; 

� Célszerű a költségeket – a későbbi kalkulációk céljából – az önköltségszámítás 
szempontjából is tagolni és világosan kimutatni, hogy milyen nagyságú költség került az 
önköltségszámításba bevonásra, azaz mennyi volt az adott időszakban befejezett 
tevékenységek költsége [Baricz-Róth, 2002]; 

� A Számviteli törvény [2000] 165. §-a szerint: "A főkönyvi könyvelés, az analitikus 
nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, 
függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, 
logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell." 

 
 

2.2.1.7 Költségek főkönyvi elszámolása 

A költségek főkönyvi elszámolása Magyarországon a Számviteli törvény [2000] szerinti 
egységes számlakeret alapján az 5-ös, illetve a 6-os 7-es számlaosztályban történik. 

 
Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza: 

anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások költségei, bérköltség, 
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személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás (az egyes kategóriák 
tartalmát ld. a 2.2.1.1 fejezetben a költségek csoportosításánál). Ez a megbontás teszi lehetővé a 
vállalkozás összköltség eljárással készülő eredménykimutatásának összeállítását. A 
számlaosztályon belül – az eredménykimutatást összköltség eljárással készítő vállalkozónak – 
elkülönítetten kell kimutatni az – egyébként költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősülő – 
aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékének változását, mint a vele azonos nagyságú közvetlen 
költségek fedezetét, és az értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos 
értékét [Számviteli törvény, 2000]. 

 
A 6-7. számlaosztály szabadon (a gazdálkodó döntésének megfelelően) használható a vezetői 

információk biztosítására: lehetővé teszi a vállalkozáson belüli egységek elszámoltatását, a 
költséggazdálkodás és az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítását (tehát pl. a forgalmi 
költség eljárással készülő eredménykimutatás összeállításához szükséges költséghely-költségviselő 
alapján megbontott főkönyvi számlákat). A költségek költségnemenkénti nyilvántartása akkor is 
szükséges, ha a vállalkozó a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatást választja, 
hiszen a Számviteli törvény szerint a kiegészítő mellékletnek – a beszámoló részeként – ez utóbbi 
esetben is tartalmaznia kell a költségek költségnemenkénti megbontását, illetve az aktivált saját 
teljesítmények értékét. 

 
Az aktivált saját teljesítményekről külön szólok, mert bár nem minősül sem költségnemnek, 

sem költségmegtérülésnek, szervesen hozzá tartozik a költségek elszámolásának témaköréhez. Az 
aktivált saját teljesítmények fogalma és tartalma a Számviteli törvénnyel [2000] összhangban a 
következő: 

 
+/- Saját termelésű készletek állományváltozása 
+ Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
= Aktivált saját teljesítmények értéke 

 
A saját termelésű készletek állományváltozása tulajdonképpen a záró és nyitó állomány 

különbsége. Értéke már nem tartalmazza a – valódi vagy technikai okokból – a saját előállítású 
eszközök aktivált értéke közé „átminősített”, korábban saját termelésű készletként előállított 
készletek értékét. 

 
A saját előállítású eszközök aktivált értékébe a következő tételek tartozhatnak [Róth et al., 

2006]. 
� Minden olyan saját előállítású eszköz, amely nem minősül saját termelésű készletnek. 

Vagyis saját előállítású befektetett eszközök (beruházások, immateriális javak), illetve saját 
előállítással létrehozott, de vásárolt készletként állományba vett eszközök (gyártóeszközök, 
göngyölegek); 

� Saját termelésű készletből saját előállítású eszközzé átminősített, átsorolt vagy átvezetett 
tételek. Egyrészt a saját termelésű készletből saját előállítású eszközzé történő valóságos 
átminősítések (pl. a saját előállítású és már raktárra vett bútort valamely bútorgyár utólag a 
tárgyi eszközök közé sorolja, mert rendeltetésszerűen majd így használja). Másrészt itt 
jelenik meg a növendékállatból tenyészállattá való átminősítés; 

� Saját termelésű készletek értékvesztése, illetve annak visszaírása, amely a saját előállítású 
eszközök aktivált értékét csökkenti és a saját termelésű készletek állományváltozását 
növeli; 

� Speciális saját termelésű készlet csökkenések – és saját előállítású eszközök aktivált értéke 
növekedések –, amelyek során a saját termelésű készlet nem az értékesítés keretében hagyja 
el a vállalkozást: apportba bevitt, térítés nélkül átadott, káresemény következtében 
megsemmisült, hiányzó saját termelésű készletek; 
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� Speciális saját termelésű készlet növekedések – és saját előállítású eszközök aktivált értéke 
csökkenések –, amelyek során a saját termelésű készlet nem a „termelésből raktárravétel” 
keretében növekszik: kísérleti fejlesztésből raktárra vett prototípus, próbaüzemből raktárra 
vett, tenyészállatból hízóállattá átminősített, többletként talált saját termelésű készletek; 

 
Jóllehet az aktivált saját teljesítmények értéke formailag csak az összköltség eljárás szerinti 

eredménykimutatásban jelenik meg, az aktivált saját teljesítmények objektíve léteznek, függetlenül 
attól, hogy milyen típusú eredménykimutatást állít össze a vállalkozás. A különbség abban 
ragadható meg, hogy míg a forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatás a forgalom 
bevételeit és költségeit tartalmazza, az összköltség eljárás szerinti a termelését. Ez a 
megkülönböztetés a bevételek oldalán nem eredményez eltérést, a költségek oldalán viszont az 
összköltség eljárás szerinti eredménykimutatás olyan költségeket is tartalmaz, amely nem az 
értékesítés realizált eredményéhez kapcsolódik, másképpen fogalmazva nem az adott időszaki 
teljesítések elismert bevételeinek megfelelő költségek. Márpedig az ilyen jellegű költségek a 
Számviteli törvény szerint nem vehetők figyelembe az adott időszak eredményében, ezért 
"korrigálásra" szorulnak. Éppen ezt a "korrekciót" szolgálja ez a külön sor az összköltség eljárással 
készülő eredménykimutatás esetén, hiszen tulajdonképpen a saját teljesítmények tárgyévi értékét, 
mint eredménynövelő tételt vesszük figyelembe, amely ellentételezi az előállításuk során felmerült 
költségnemek között elszámolt közvetlen önköltséget. A külföldi irodalomban, és tapasztalataim 
szerint a külföldi gyakorlatban, rendszerint a forgalmi költség eljáráson alapuló eredménykimutatás 
a megszokott. Ezek alapján a termékek előállítási költségeit az eszközök között veszik figyelembe 
egészen addig, amíg a kapcsolódó termékek eladásra nem kerülnek, amikortól az értékesítés 
elszámolt közvetlen önköltségeként levonásra kerülnek az eredményből [Bhimani et al., 2006; 
Meigs-Meigs, 1984; Kovács, 1994]. 

 
 

2.2.1.8 Költségek kalkulációja 

A költségek kalkulációja a vezetői információs rendszer egyik legfontosabb eleme, a 
tevékenység gazdaságosságának vizsgálatához nélkülözhetetlen eszköz. A költségszámítás 
szolgáltatta információk felhasználása alapvetően három feladat köré csoportosul: 

� tervezés és intézkedés; 
� önköltségszámítás; 
� vállalati tevékenységekkel kapcsolatos döntések. 
 
Maga a kalkuláció fogalma tehát magába foglalja mind a termékek, vagy szolgáltatások 

önköltségének megállapítására irányuló önköltségszámítást, mind pedig a tervezés és a gazdasági 
döntések megalapozottságát szolgáló gazdasági kalkulációt [Bosnyák, 1993]. 

 
Az önköltségszámítás fogalma azt a műszaki-gazdasági tevékenységet öleli fel, amellyel a 

termelés megkezdése előtt, a termelési folyamat alatt, vagy a termelés befejezése után kiszámítjuk, 
hogy mennyibe fog kerülni/került a vállalat számára a termék előállítása. Az egyes termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó önköltségek kiszámítása kötelező a Számviteli törvény előírásai szerint. 
A termék/szolgáltatás önköltsége, illetve eredményének ismerete fontos alapinformáció ahhoz, 
hogy a termék, szolgáltatás bevezetéséről, a tevékenység növeléséről, csökkentéséről, illetve 
beszüntetéséről dönteni lehessen. Az önköltséget használjuk továbbá a saját termelésű készletek 
értékeléséhez, az árengedmények mértékének, az árkiegészítések igénylésének kiszámításához, 
illetve egyéb vezetői célokat szolgáló gazdaságossági számításokhoz is. Az önköltség megjelenik a 
vállalkozások mérlegében is, a saját termelésű készletek mérlegsoron, tehát nemcsak a vezetésnek 
hasznos információ a vállalkozáson belül, hanem a piac szereplőinek is. A magyar gazdasági 
gyakorlatban a közelmúltban használt teljesköltségen alapuló önköltség-számítási módszerek 
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hibáikból és korlátaikból eredően, valamint azért, mert döntő módon a múltról adtak információt, 
nem vagy alig tették lehetővé, hogy alapul szolgáljanak döntések meghozatalához [Dimény, 1999]. 
Ez tette szükségessé egyrészt a nem teljes (ön)költségszámítás, másrészt a tervköltségszámítás, a 
standard kalkuláció és az eltéréselemzés használatát. Ezeket a módszereket részletesen kifejtem a 
2.2.2 Költség-, önköltség-, fedezet- és eredményszámítás című fejezetben. 

 
A gazdasági kalkuláció általában valamilyen tevékenységhez kapcsolódó számítás, nem 

kötelező, rendeletileg nem szabályozott, előírt számítási sémája nincs. A költség, önköltség 
meghatározása mellett, célja lehet jellemzően a fedezet, eredmény, árképzés, tőkebefektetés, 
készletezés vagy megtérülési idő számítása is. Ezekről a számításokról részletesebben szintén a 
2.2.2 Költség-, önköltség-, fedezet- és eredményszámítás, illetve a 2.2.3 Vezetői jelentések, 
döntéshozatal című fejezetben írok. 

 
 

2.2.1.9 Költségek ellenőrzése 

A költségek ellenőrzése magába foglalja a költséggazdálkodás eddigiekben bemutatott 
feladatinak a megvalósulására, végrehajtására irányuló ellenőrzési tevékenységet. Így kontrollálni 
szükséges például, hogy elkészítik-e a vállalatnál a legfontosabb költségterveket, hogy a tervezés 
módszere, alapadatai megfelelőek-e, hogy a költségtervek a költségcsökkentést célozzák-e, hogy a 
költségek utalványozását a normák, normatívák alapján végzik-e, hogy az analitikus 
nyilvántartásokat valós tartalommal, megfelelő megbontásban, naprakészen vezetik-e, hogy a 
vállalat adottságaihoz a legmegfelelőbb költségelszámolási rendszert használják-e, stb. Az 
ellenőrzési folyamat a következő módokon valósulhat meg: 

� Folyamatba építetten és tételesen, a vállalat bármely munkatársa által; 
� A vállalat funkcionális szervei (kisebb vállalatoknál pl. az ügyvezető igazgató, nagyobb 

vállalatoknál pl. a belső ellenőrzési főosztály, kontrolling főosztály stb.) által rendszeresen, 
kidolgozott eljárásrend szerint; 

� Külső szervek (pl. tanácsadó, könyvvizsgáló, adóhatóság, felügyeleti szervek stb.) által 
programozottan, rendszeresen, kidolgozott eljárásrend, módszer szerint; 

� Vezetés szintjén programozottan, illetve problémák jelzése, „előkerülése” esetén [Young, 
2007]; 

� Esetenként, a vállalat bármely munkatársa által. 
Ezek a folyamatok nem helyettesíthetik egymást, lehetőség szerint mind a négy típusú kontrollnak 
léteznie kell a vállalatnál. 

 
Az ellenőrzési feladatok legnagyobb része tulajdonképpen a tervezett, elvárt, célul kitűzött 

eredmények tényleges adatokkal való összehasonlítása révén valósul meg. A rendszeresen vagy 
esetenként elkészített eltéréselemzések tájékoztatják a vezetőséget arról, hogy a vállalaton belül 
mely területen, területeken nem alakulnak kellőképpen a dolgok. Nem szabad elfelejteni, hogy az 
ellenőrzésnek a problémamegoldásra, nem pedig a konfliktusok előidézésére kell irányulnia 
[Chadwick, 1999]. A gyakori összehasonlítás jó módszer arra, hogy a vállalati működésben fellépő 
hibákat, hiányosságokat idejében észlelni lehessen, illetve arra, hogy figyelmeztessen a piacon 
megjelenő környezeti változásokra, új trendekre [Norgaard, 1985]. Az eltérések elemzése után 
pedig a vezető dönthet a korrigáló lépések mikéntjéről. Fontosnak tartom azt a megállapítást, amely 
az előzőekben említett ellenőrzési procedúrából is kitűnik, hogy az ellenőrzés alapvető 
kapcsolatban, kölcsönhatásban van a tervezéssel. Az ellenőrzési folyamat felépülését a 4. ábrával 
szemléltetem. 
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4. ábra: A költségek ellenőrzési folyamatának lépései 
 
Forrás: saját összeállítás 

 
 

2.2.1.10 Költségek elemzése 

A korszerű költséggazdálkodás és a vállalakozások irányítása nem képzelhető el a 
költségalakulás rendszeres elemzése nélkül. A külföldi irodalmakban általában nem találunk olyan 
általános jellegű leírást a költségek elemzéséről, mint a magyar szakkönyvekben. Ehelyett az egyes 
konkrét módszerek részletes leírásainak – amelyek ezzel szemben sokkal részletesebbek, mint a 
hazai irodalmak jellemzései – az összegzésével alakíthatunk ki egy általános képet a költségelemzés 
fogalmáról. A költségalakulás elemzése tulajdonképpen a költségszerkezet, a költségváltozás, 
valamint a költségalakulást befolyásoló tényezők hatásainak a vizsgálata.  A költségek elemzése 
szükséges a hosszú- és rövid távú tervekhez, a vállalat továbbfejlesztéséhez szükséges döntések 
meghozatalához, a kitűzött gazdálkodási, költséggazdálkodási célok, feladatok megvalósításában 
elért eredmények vagy eredménytelenségek és ezek okainak a feltárásához, illetve az operatív 
tevékenységben felmerült hiányosságok felszámolását célzó intézkedések kialakításához. 

 
Mivel az elemzés eredményessége, hatékonysága nagymértékben a célok helyes 

megfogalmazásától, rendszerének kialakításától, a végrehajtás és hasznosítás hogyanjától függ, az 
elemzés folyamatát mindig előre meg kell tervezni, és nagy gondossággal kell megszervezni. Az 
elemzésnél a következőkre kell nagy hangsúlyt fektetni: 

� Csak a szükségeset és lényegeset elemezzük (pl. jelentős tevékenységek, illetve a visszatérő 
hiányosságokkal rendelkező területek); 

� Előre meg kell határozni az elemzés módját, vagyis hogy mit, milyen rendszerességgel, 
milyen módszerrel, mihez viszonyítva (pl. normák, tervszámok stb.), és ki elemez; 

� Tartalmaikban azonos mutatókat használjunk a bázis, a terv-, illetve a tényadatokra 
vonatkozóan; 

� Az elemzés célkitűzésénél, végrehajtásánál a legfontosabb, hogy okfeltáró, intézkedésre 
alkalmas legyen. Minden elemzés annyit ér, amennyit hasznosítani tudunk belőle. 

 
A számviteli adatok elemzésének konkrét folyamata általában mindig valamilyen féle 

összehasonlítást foglal magába. A jelenlegi teljesítményről nem valamiféle absztrakt vagy abszolút 
kritérium alapján tudunk ítélni, hanem az aktuális adatok más adatokhoz való viszonyítása által. 
Ennek az összehasonlításnak az alapja, lehet ugyanannak a vállalatnak egy múltbeli adata, vagy egy 
előre meghatározott szint, mint például a költségvetési eljárások adatai vagy egy standard adat 
[Anthony-Hekimian, 1967]. Az adatok összehasonlításánál különböző matematikai, statisztikai 
elemzési módszerek alkalmazhatóak, attól függően, hogy a költségek mely körét, melyik fajtáját, 
milyen célból kívánjuk vizsgálni. A leggyakrabban használatos módszerek a következők: 

� Időbeli és térbeli összehasonlítás viszonyszámok segítségével; 
� Költségváltozás vizsgálata az abszolút (költségeltérés) és a relatív (dinamikus 

viszonyszámszámítás) eltérés módszerével; 
� Költségek költségnemek szerinti megoszlásának vizsgálata (megoszlási 

viszonyszámszámítás); 
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� Költséghányad vizsgálat (a költségnemek és a termelési érték hányadosa); 
� Költségszint vizsgálat (az összes költség és a termelési érték hányadosa); 
� Fedezeti hozzájárulás és fedezeti hányad vizsgálata; 
� A költségek alakulását befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata a standardizálás 

módszerével (láncbehelyettesítés módszere, főátlag, részátlagindex-számítás); 
� Rugalmasságon alapuló költségelemzés (költségjellemző változásának hatása a 

költségalakulásra); 
 
A költségek elemzését szolgáló kalkulációkról (pl. általános költségek elemzése, 

önköltségszámítások, eltéréselemzések stb.) részletesebben a következő fejezetben (2.2.2 Költség-, 
önköltség-, fedezet-, és eredményszámítás) írok. 

 
 
 

2.2.2 Költség-, önköltség-, fedezet-, és eredményszámítás 

2.2.2.1 Alapfogalmak, kalkulációk csoportosítása 

Az önköltség a termék vagy szolgáltatás meghatározott mennyiségének (db, liter, tonna, kg, 
m2, m3, óra, km stb.) előállítása fordított élő és holt munka pénzben kifejezett összege [Jakab et al., 
1997]. 

 
Az önköltségszámítás és a gazdasági kalkuláció fogalmát – amelyek együttesen jelentik a 

kalkulációt – már érintettem az előző fejezetekben ("2.2.1.8 Költségek kalkulációja"). 
 
A kalkulációs időszak az az időtartam, amelyre vonatkozóan készítjük a számításokat, 

általában a naptári év – január 1-től december 31-ig terjedő időszak –, illetve a beszámoló által 
meghatározott időtartam (gyakran előfordul, hogy a beszámolóban a mérlegfordulónap nem 
december 31, hanem – különös tekintettel a leányvállalatokra – például szeptember 30.). 

 
A 4. táblázatban bemutatott önköltségi kategóriákat attól függően különböztetjük meg, hogy a 

termelési költségek közül mit veszünk figyelembe az önköltség megállapításánál. 
 

4. táblázat: Önköltség kategóriák 
Felmerült közvetlen költségek 
± költségkorrekciók 

= KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 
+ üzemi költségek arányosan változó 
részének az adott termékre felosztható része 

= TECHNOLÓGIAI ÖNKÖLTSÉG 
+ üzemi költségek fix része 

= SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG 
+ központi irányítás általános költségei 

= TELJES ÖNKÖLTSÉG 
Forrás: saját összeállítás [Róth et al., 2001] felhasználásával 

 
A kalkulációkat elkészítési idő szerint a következő kategóriákba csoportosíthatjuk. 
 
Az előkalkuláció, amellyel a termelés megkezdése előtt kiszámítjuk a termékek, szolgáltatások 

tervezett önköltségét. Ennek leginkább az üzleti tervek költség- és eredménytervéhez, az innovációs 
folyamatok eredményeképpen létrehozott új vagy megújult termékek egységárának 



 

41 
 

megállapításához, beruházási döntések megalapozásához, vagy a késztermékek, félkész termékek 
elszámolási egységárának megállapításához vesszük hasznát. Az előkalkuláció összeállításánál 
fontos szempont, hogy az utókalkulációval való összehasonlítás elvégezhető legyen. 

 
A közbenső kalkulációt a termelési folyamat alatt, a termelés egy-egy fázisában – de nem a 

kalkulációs időszak végén – végzik, a termék, szolgáltatás tényleges önköltségének megállapítására. 
A leggyakrabban használt számítások közé tartozik az egy-egy munkaművelet hatékonyságának, 
vagy egy-egy időszak eredményének számbavételét célzó ún. műveleti kalkuláció, illetve ideiglenes 
kalkuláció, valamint év végén a befejezetlen termelés értékelésére készült kalkuláció. 

 
Az utókalkulációval állapítjuk meg egy termék vagy szolgáltatás kalkulációs időszak végi 

tényleges önköltségét. Az utókalkuláció jelentősége abban áll, hogy a tényleges önköltségek 
ismeretében mérni tudjuk vele a gazdálkodás hatékonyságát, hiszen az önköltségben kifejezésre jut 
az új termelési eljárásokra, az üzemi teljesítmény növelésére, a munkák jobb szervezésére, vagy a 
kapacitások jobb kihasználására vonatkozó intézkedések hatása [Lynch-Williamson, 1983]. 
Mindezek mellett, az utókalkuláció elvégzése kötelező a Számviteli törvény szerint, például a saját 
termelésű készletek év végi értékeléséhez vagy a saját előállítású eszközök előállítási költségeinek 
megállapításához. 

 
A kalkulációkat megkülönböztethetjük egymástól azok tárgya szerint is. Ezek alapján a 

szakirodalomban a leggyakrabban előforduló kalkulációk: 
� Önköltségre vonatkozó számítások; 
� A fedezetre és az eredményre vonatkozó számítások; 
� A költségekre – általában véve – vonatkozó számítások; 
� Mindenféle egyéb gazdaságossági számítás. 
 
Számos esetben természetesen a kalkulációkat nem lehet ilyen egyértelműen elválasztani 

egymástól, hiszen például egy eredményességi számításhoz nélkülözhetetlen az önköltségekre 
vonatkozó elemzések adatainak rendelkezésre állása. A témakör strukturált áttekintéséhez azonban 
jó kiindulási alapnak vélem. 

 
 

2.2.2.2 Önköltségszámítási módszerek 

Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen költségek elszámolásának, az általános 
költségek felosztásának módját, eljárását értjük. A külföldi irodalmakban az önköltségszámítási 
módszerekről szóló fejezetekben jellemző a teljes önköltségszámítás és a határköltség-számításon 
alapuló termékköltség-kategóriák kimerítő elemzése, illetve egymással való részletes módon való 
szembeállítása. A két módszer közötti fő eltérés gyakorlatilag az általuk alapul vett önköltség 
kategóriákban rejlik [Horngren et al., 2007]. A teljes önköltségszámítás módszere értelemszerűen a 
teljes önköltség kategóriáját tekinti kiinduló pontnak, vagyis a termékköltség meghatározásakor a 
vállalatnál felmerülő minden jellegű – fix és változó – költséget felosztja a termékekre. A 
határköltség-számításon alapuló önköltségszámítás ezzel szemben csak az üzemben keletkező 
változó költségekkel terheli meg az egyes termékeket, az állandó költségeket pedig egyáltalán nem 
osztja rá a termékekre. Ez utóbbi sémát alkalmazva kialakul egy külön eredménykategória, amelyet 
"fedezeti összegnek" (contribution) v. „fedezeti hozzájárulásnak” hívnak, és az eladási árból a 
változó költségeket levonva kapjuk meg az értékét. Így a végső, nettó profit kiszámítását – amely 
összhangban van a direct costing eljárás (ld. 2.2.1.3 fejezet) nézeteivel – az 5. táblázat mutatja be. 

 



 

42 
 

 
5. táblázat: A fedezeti összeg nyereséghez való viszonya a határköltség-számításban 

Eladási ár 
- Változó költség 

= Fedezeti összeg v. fedezeti hozzájárulás 
- Állandó költség 

= Nyereség 
Forrás: saját összeállítás [Hermanson et al., 1983] felhasználásával 

 
Ellentétben a külföldi irodalmakkal, amelyek rendszerint igen részletesen tárgyalják a két 

önköltség kategórián alapuló gazdaságossági számítások témakörét, nem foglalkozom velük tovább 
a dolgozatomban, fontosabbnak találom ugyanis – különösképpen a gyakorlat szempontjából – a 
különböző önköltség kalkulációs sémák módszereinek áttekintését. Ezen módszerek az előállított 
termékek és szolgáltatások önköltségének meghatározására, kalkulációjára létrehozott vezetői 
számviteli eszközöket mutatják be, és egymástól való világos elkülönítésük inkább a magyar 
szakirodalomban jelenik meg hangsúlyosan. A módszerek felsorolásai közül, meglátásom szerint, 
Beke Jenőé [2002] az egyik legpontosabb: 

� Egyszerű osztó kalkulációs módszer; 
� Egyenértékszámos osztó kalkulációs módszer; 
� Pótlékoló kalkulációs módszer; 
� Standard vagy normatív kalkuláció módszere; 
� Teljes önköltségszámítás módszere; 
� Tevékenységen alapuló költségkalkuláció módszere (ABC); 
 
A felsorolást azzal egészítem ki, hogy a teljes önköltségszámítás módszere nem, mint önálló 

kalkulációs módszer, hanem inkább, mint más részköltségszámítási eljárásokkal – pl. a 
határköltség-számítással – összehasonlított önköltségi kategória értelmezhető. Ezt az eljárást a 
bekezdés elején már kifejtettem, ezért a továbbiakban csak a felsorolás többi módszerére térek ki. A 
felsorolásban számba vett módszerek közül általában a termelés jellege és a termék összetettsége 
alapján választ a vezető. 

 
Az egyszerű osztókalkuláció viszonylag egyszerűen számolható módszer, azonban csak 

homogén termékek előállítása esetén alkalmazható. Az önköltség meghatározása a termelés összes 
költségének és a termelt mennyiségnek a hányadosa által történik. 

 
Az egyenértékszámos osztókalkuláció leginkább a rokon termékeket (a mezőgazdaságban 

ikertermékeket) gyártó vállalatoknál alkalmazható. Rokon termékekről általában az azonos 
alapanyagból, azonos technológiával gyártott, de például eltérő méretű termékeknél beszélhetünk 
[Horváth, 1987]. A módszer előzetes feltétele, hogy kijelöljünk egy vezérterméket (olyan termék, 
amely magában hordozza a gyártott termékek tulajdonságait és alkalmas rá, hogy a termékek 
„közös nevezője” legyen), majd a befejezett rokon termékek mennyiségét egyenértékszámok 
(valamilyen jellemző alapján – pl. méret, technológia, idő, felhasznált súly, eladási ár stb. – definiált 
közös mutató) segítségével átszámítsuk vezértermékké. Ezek után az önköltség kiszámítása 
hasonlatos az előző módszerhez, csak itt előbb a vezértermék önköltségét határozzuk meg az 
elkészült termékek összes költségét elosztva a termelés vezértermékre átszámolt mennyiségével, 
majd az egyes termékfajták önköltségéhez a vezértípus önköltségét megszorozzuk a termékfajta 
egyenértékszámával. 

 
A pótlékoló kalkuláció módszere elsősorban a közvetett költségek felosztásával foglalkozik, és 

jól alkalmazható a sokféle terméket, sok üzemben, különböző technológiával gyártó vállalatok 
számára. Ebben a módszerben a közvetlen költségeket már a felhasználáskor elszámolják az egyes 
termékekre, szolgáltatásokra, míg a közvetett költségeket a felmerülés helyén gyűjtik össze és 
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ezután valamilyen vetítési alap – pótlékkulcs – segítségével osztják szét a költséghely 
szolgáltatásait igénybe vevő termékek között. A pótlékkulcs kiszámítása a felosztandó költség és a 
vetítési alap hányadosának segítségével történik. Vetítési alapként olyan értékben és/vagy 
mennyiségben meghatározható termelési tényezőt kell alkalmazni, amelynek mértéke és változása a 
leginkább megmagyarázza a közvetett költségek felmerülését, alakulását. Ez nagyon gyakran az 
üzemben felhasznált összes közvetlen bérköltséget jelenti [Needles et al., 1984], de használható 
például a gépóra vagy normaóra is. A pótlékoló kalkulációnál az önköltség kiszámítása úgy 
történik, hogy a termékre eső közvetlen költségekhez – amelyeket az időszak során folyamatosan 
vagy az időszak végén egy összegben már elszámoltunk a termékre – hozzáadjuk a termékre eső 
kalkulált közvetett költséget, amely utóbbi a termék vetítési alapját szorozva a pótlékkulccsal 
számítható ki. 

 
A standard vagy normatív kalkuláció módszerét terjedelmére való tekintettel külön – a 

következő bekezdésben – tárgyalom. 
  
A tevékenységen alapuló költségkalkuláció módszere értelemszerűen a tevékenységen alapuló 

költségszámítás elvein nyugszik. Kalkulációs módszere a pótlékoló kalkulációs módszerhez 
hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy a közvetett költségek felosztásához nem egyfajta – pl. 
közvetlen bérköltség vagy gépóra –, hanem rendre különböző vetítési alapokat használ. A 
minőségellenőrzéshez kapcsolódó költségeket például a gyártási futamok száma, a csomagolást a 
megrendelések száma alapján osztja szét. 

 
Az önköltségszámítási módszerek témakörében megjelenik a közvetett költségek felosztásának 

egy másik fontos kérdése is: a szolgáltató üzemek egymás közötti teljesítményeinek a termékekre 
való megosztása. Ezzel a témakörrel leginkább a külföldi szakirodalmak foglalkoznak, e módszerek 
közül a következő hármat tartom a legfontosabbnak: 

� A „közvetlen felosztás módszere” (direct apportionment) szerint, az összes szolgáltató 
részleg összes költségét hozzá rendeljük a termelési költséghelyekhez, eltekintve a 
szolgáltató részlegek egymás közötti költségfelhasználásaitól illetve azok támogató 
részlegeinek felhasználásaitól; 

� A „lépcsős módszer” (step-method) már részlegesen figyelembe veszi a kiszolgáló 
részlegek között keresztbe történő szolgáltatásokat. A szolgáltató üzemek költségei egy 
előre meghatározott felosztási sorban, lépcsőről-lépcsőre osztódnak fel az egyes termékek 
illetve más szolgáltató üzemek között. Az elsőnek felosztandó üzem költségei még – a 
termékeken kívül – az összes más üzemre is ráosztódnak, a sorban következőnek 
felosztandó üzem költségeiből azonban már nem osztódik költség a sorban előző üzemekre, 
míg a legutoljára felosztott üzem költségeit már kizárólag csak az egyes termékek között 
osztjuk fel [ACCA, 2001]; 

� A „reciprorikus módszer” (reciprocal method) az, amely tökéletesen modellezi a szolgáltató 
részlegek között fennálló oda-vissza történő szolgáltatások rendszerét [Cooper-Kaplan, 
1998]. A szolgáltató üzemek egymás közötti költségeit úgy osztjuk fel, hogy – az előző 
módszerrel ellentétben – a felosztandó üzem költségeiből visszaosztunk költségeket a 
mindenkori felosztási sorban előtte álló üzemekre is, majd a felosztás befejeztével újra 
kezdjük a felosztást az üzemekre újonnan osztott költségek megosztására. Ezt a folyamatot 
mindaddig végezzük, amíg a felosztandó költség mértéke elhanyagolhatóvá válik. 
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2.2.2.3 Standard vagy normatív kalkuláció és eltéréselemzés (variancia analízis) 

A standard vagy normatív kalkuláció (továbbiakban standard kalkuláció) területén viszonylag 
egységesnek mondható a magyar és a külföldi szakirodalom, mind a kettő részleteiben foglalkozik 
ezzel a vezetői számviteli eljárással. 

 
A standard egy előzetesen meghatározott költség- vagy bevételcél, amely viszonyítási alapot 

ad a tényleges teljesítmény méréséhez [Bendrey et al., 1996]. Megállapítása rendszerint tényleges 
anyag-, bér- és általános költségfelhasználások, erőforrás beszerzési árak, eladási árak, tervezett 
kibocsátási szintek, adózási, minőségi megfontolások, illetve egyéb vezetői elemzések vizsgálatát 
foglalja magába. 

 
Az állandó jellegű általános költségek felosztására, illetve az egy termékegységre jutó 

önköltség megállapítására, viszonylag gyakran alkalmazott módszer a standard kalkuláció. A 
standard önköltség megállapítása gyakorlatilag úgy történik, hogy az eladási árakra és 
költségösszetevőkre megállapított standard adatokat használjuk fel az egy termékegységre jutó 
költségek megállapításához, az előző fejezetben említett önköltség-kalkulációs módszerek 
alkalmazásával. Ezután a termék tényleges (utókalkuláció szerinti) önköltsége úgy határozható meg, 
hogy a termék standard önköltségét a költségtényezők szerinti bontásban módosítjuk az időszakban 
felmerült standard eltérések összegével [Sztanó, 2000]. Ezen kívül az önköltségi standardok alapján 
történő eltéréselemzés (egyes irodalmakban a variancia analízis szakkifejezést használják ugyanerre 
a módszerre) jól alkalmazható a tervezett és ténylegesen elért eredmény összehasonlítására, a 
termelőrendszerek hatékony működésének biztosítása céljából [Koltai, 1992]. Célszerűbb ugyanis 
az eltéréselemzéseket az egy termékegységre jutó, fajlagos költségek alapján végezni, mint az egyes 
tételek összköltségének a különbségét vizsgálni. A standard és a tényleges teljesítmények közötti 
eltérések elemzése továbbá költségellenőrzési célokat valósít meg.  

 
Az eltérések elemzéséhez definiálok néhány fogalmat, amelyet speciálisan ezen a területen 

használ a szakirodalom. 
 
Az eltérés kedvezőtlen vagy negatív, ha a tervezettnél rosszabb eredményre utal (tehát több a 

költség, vagy kevesebb a bevétel). Ezzel összhangban az eltérés kedvező vagy pozitív, ha a 
tervezettnél jobb eredményre utal. 

 
A költségeltéréseket általában két tényező hatására tudjuk felosztani, így jön létre az áreltérés 

(egyes irodalmakban árbevételhatás-eltérés) és a mennyiségeltérés (egyes irodalmakban 
összetételhatás-eltérés). Ezek alapján az anyagköltség-eltérésnél beszélhetünk az anyagféleségek 
árának eltérése miatt bekövetkező anyagáreltérésről vagy az anyagfelhasználás mennyiségének 
vagy összetételének eltérése miatti anyagfelhasználás-eltérésről. A munkaerő költségeinek 
eltérésénél megkülönböztetjük a munkabérekben bekövetkezett változásoknak köszönhető 
munkabéreltérést vagy a munkaerő intenzitásában vagy összetételében bekövetkező változásnak 
köszönhető munkaerő-hatékonyság-eltérést. Az általános költségeknél az előzőekhez hasonlóan 
megkülönböztetjük a rezsiköltségek változásából eredő általános kiadáseltérést, illetve a 
hosszabb/rövidebb vagy nagyobb/kisebb fokon való üzemelésnek köszönhető általános 
működésmennyiség- vagy hatékonyság-eltérést. Az értékesítési árbevétel elemzésénél a teljes 
nyereségeltérés ugyancsak két fajta eltérésre osztható fel, az értékesítési árrésben bekövetkezett 
változás miatti értékesítési ár(rés)eltérésre, és az értékesített áruk mennyiségében vagy 
összetételében bekövetkező változás miatti értékesítési mennyiségeltérésre. Az említett eltéréseket a 
6. táblázatban foglalom össze. 
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6. táblázat: Az anyagköltség-, a munkaerőköltség-, az általános költségek- és az értékesítési 
árbevétel eltéréseinek megnevezése 

 
Teljes vagy 
költségeltérés 

Áreltérés vagy 
árbevételhatás-eltérés 

Mennyiségeltérés vagy 
összetételhatás-eltérés 

Anyagköltség Anyagköltség-eltérés Anyagáreltérés 
Anyagfelhasználás-
eltérés 

Munkaerőköltség Munkaerőköltség-eltérés Munkabéreltérés 
Munkaerő-hatékonyság-
eltérés 

Általános költségek Általános költségeltérés Általános kiadáseltérés 
Általános 
működésmennyiség- 
vagy hatékonyság-eltérés 

Értékesítési 
árbevétel 

Értékesítési 
nyereségeltérés 

Értékesítési ár(rés)eltérés 
Értékesítési 
mennyiségeltérés 

Forrás: saját összeállítás [Chadwick, 1999] és [ACCA, 2001] felhasználásával 
 
A következőkben, a 6. táblázatban megnevezett költség- és nyereségeltérések elemzésének, 

felbontásának a kalkulációs módját mutatom be az eredmények magyarázati lehetőségeivel. Az 
egyes részeltérések összege mindig a teljes eltérést adja ki. Az eltéréseknek illetve a teljes 
eltéréseknek a kiszámítása: 

 
Eltérés (variancia) = tervezett érték/norma (standard) – tényleges érték 

 
Amennyiben a kiszámított eltérés költségekre vonatkozik és negatív előjelű, akkor 

kedvezőtlen, ha pozitív előjelű, akkor kedvező eltérésről beszélhetünk. Ha a kiszámított eltérés a 
bevételekre vagy a kibocsátási mennyiségre vonatkozik és negatív előjelű, akkor kedvezőnek, ha 
pozitív, akkor kedvezőtlen eltérésnek mondható. 

 
Az anyagköltség eltéréselemzése 
 
Az anyagáreltérés kiszámítása: (Tervezett anyagár - tényleges anyagár) × a projekthez 

ténylegesen beszerzett anyagmennyiség. Anyagáreltéréshez vezethet például a beszállítói ár 
megváltozása, új beszállító alkalmazása, vagy a kereskedelmi árengedmény elvesztése, csökkenése. 

 
Az anyagfelhasználás-eltérés kiszámítása: (Tervezett felhasznált anyagmennyiség – 

ténylegesen felhasznált anyagmennyiség) × tényleges kibocsátás × tervezett anyagár. Ilyen jellegű 
eltérést okozhatnak például a tervezettől eltérő minőségű anyagfelhasználások, a vállalatnál történt 
lopások, a nem hatékony termelési módszerek alkalmazása vagy a szakképzetlen munkások általi 
munkavégzések. 

 
A munkaerőköltség eltéréselemzése 
 
A munkabéreltérés kiszámítása: (Tervezett óránkénti munkaórabér – tényleges munkaórabér) × 

ténylegesen kifizetett munkaórák száma. Munkabéreltérést okozhat például a várttól eltérő 
béremelkedés, a túlóradíjak, a szükségestől eltérő képzettségű munkás alkalmazása az adott 
feladatra (pl. szakmunkás végzi nagyobb bérért a betanított munkás feladatait) vagy a 
műszakpótlékok. 

 
A munkaerő-hatékonyság-eltérés kiszámítása: (Tervezett ledolgozott munkaórák száma – 

ténylegesen ledolgozott munkaórák száma) × tényleges kibocsátás × tervezett munkaórabér. 
Munkaerő-hatékonyság-eltérés léphet fel a tétlen idő (pl. egy új munkás kiképzésének ideje), a 
vártnál rosszabb munkakörülmények (pl. túl meleg), a munkások szándékos magatartási tényezői 
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miatt (pl. a termelési szintet egy bizonyos szinten tartják a prémiumrendszer befolyásolása miatt), 
vagy a vártnál szakképzetlenebb munkaerő hiányos képzettségi szintje miatt. 

 
Az általános költségek eltéréselemzése 
 
Az általános kiadáseltérés kiszámítása: (Tervezett egy termékre jutó általános költség × 

tervezett kibocsátás) – (ténylegesen egy termékre jutó általános költség × tényleges kibocsátás). 
Mivel az eltérésekben kibocsátás jellegű mutató is szerepel, a kedvező/kedvezőtlen eltérés előjeleit 
a kibocsátási eltérésekre vonatkozóan (tehát a költségeltérésekkel ellentétes módon) alkalmazzuk. 
Általános kiadáseltérést okozhat például a rezsiköltségek valamelyikében bekövetkező 
áremelkedés. 

 
Az általános működésmennyiség- vagy hatékonyság-eltérés kiszámítása: (Tervezett kibocsátás 

– tényleges kibocsátás) × tervezett egy termékre jutó általános költség × az üzemben tervezett 
ledolgozandó munkaórák száma. A kedvező/kedvezőtlen eltérés előjeleire vonatkozó – előzőekben 
leírt – szabályt a kibocsátási mutató jellegű eltérések alapján alkalmazzuk. Ilyen jellegű eltérést 
okozhat például az üzem nem hatékony működtetése, vagy a termelési szint valamely okból való 
megváltoztatása. 

 
Az értékesítési árbevétel eltéréselemzése 
 
Az értékesítési ár(rés)eltérés kiszámítása: (Tervezett eladási ár – tényleges eladási ár) × 

ténylegesen értékesített mennyiség. Ár(rés)eltérést okozhat például, ha egy vevőnél a tervezettnél 
nagyobb árrés alkalmazására volt lehetőség az üzlet tényleges megvalósulásánál. 

 
Az értékesítési mennyiségeltérés kiszámítása: (Tervezett értékesítési mennyiség - tényleges 

értékesítési mennyiség) × tervezett egy termékre jutó nyereség. Mennyiségeltérést okozhat például, 
ha egy megrendelőnek a tervezettnél nagyobb mennyiségű terméket sikerült eladnia a vállalatnak. 

 
A szakirodalomban rendszeresen publikálnak újabb és újabb számítható eltéréseket, amelyek 

további információkat adhatnak a vállalati eredmény eltérésének okairól. Ezzel kapcsolatban 
jegyzem meg, hogy célszerű a konkrét helyzet elemzése után dönteni arról, hogy milyen mértékű 
részletezés hozhat értékelhető többletinformációt, vagyis, hogy az újabb elemzés többlet-értéke 
arányban van-e a kalkulációhoz felhasználandó többlet-ráfordítással. 

 
A standard költségszámításnak is, mint ahogy minden egyes kalkulációs módszernek, 

megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az eltérések elemzésekor, a kalkulációk végrehajtásának 
eredményéből világosan látszik a kalkuláció hasznossága. Míg egy nagyvonalú vizsgálat például 
csak annyit mond, hogy az árbevétel a tervezettnél 45 Ft/év-vel több volt a vizsgált termék esetén, a 
részletes elemzés rávilágít arra, hogy ez a többlet a tervezettnél kevesebb értékesítési mennyiség 
miatti veszteségből, illetve a kedvezőbb árfeltételek miatti többletbevételből tevődik össze [Koltai, 
1992]. A standard kalkuláció korlátai között kell viszont számba venni, hogy ha viszonylag nagy a 
termékek vagy a termelési eljárás változékonysága, volatilitása, akkor a standardokat gyakran kell 
változtatni, amely kiadástöbbletet vonz maga után. Ilyen helyzetben a termékekre szabott 
standardok hamar elvesztik relevanciájukat, amely azt jelenti, hogy a közvetlen munka-, anyag- és 
egyéb tevékenységek felhasználásaira kialakított normák többé nem nyújtanak megfelelő alapot az 
önköltség illetve a jelenlegi termelés kiértékeléséhez [Atkinson et al., 2007]. 
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2.2.2.4 Költség-volumen-profit (CVP) kapcsolatát elemző módszerek 

A költség-volumen-profit kapcsolatát elemző módszerekről (Cost-Volume-Profit Analysis, 
továbbiakban CVP elemzés) legtöbbet a külföldi szakirodalmakból tudhatunk meg. Magyar 
szakirodalmakból – itt főképpen a hazai vezetői számviteli szakirodalmakra gondolok – gyakran 
kimaradnak ezek a módszerek, pedig véleményem szerint a vezetői számvitel egyik legalapvetőbb 
és legkézenfekvőbb módszerei közé tartoznak. Az elemzések leírásánál megoszlik a külföldi 
szakemberek véleménye, hogy pontosan minek a hatását mire is vizsgáljuk. Khan [1992] szerint a 
profit a legfontosabb mérőeszköz a vállalatok teljesítményének megítélésében, a legjobb útmutató 
az erőforrások hatékony allokálásához, ezért a különböző tényezők profitra gyakorolt hatásának 
elemzése jelentős lépés a pénzügyi tervezésben és döntéshozatalban. Szerinte a költség-volumen-
profit módszerek olyan analitikai eszközök, amelyek profit reakcióit tanulmányozzák a termelt 
mennyiség, a költségek és az ár változásainak a hatására. Horngren és társai [1999] szerint a 
termelési szint meghatározásához a vezetők gyakran használják a változó és fix költségek 
szétválasztását, mert igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ehhez kapcsolódó döntések hogyan 
befolyásolják a költségeket és a bevételeket.  Hamar be is látjuk, hogy a termelési szinten kívül 
számos tényező van hatással a költségekre, éppen ezért hasznos kiindulási alap az effajta döntések 
támogatásához a költségek (cost), a kibocsátási szint (volume) és a nyereség (profit) egymáshoz 
való viszonyának pontos feltérképezése. Szerinte a CVP elemzés tehát a kibocsátási szint 
bevételekre, költségekre és nyereségre gyakorolt hatásának a vizsgálatát jelenti. Szerintem az 
elemzések eredményét és hasznosságát tekintve gyakorlatilag elhanyagolható, hogy a profitot vagy 
a kibocsátási szintet tekintjük-e bázisnak, kiindulási pontnak a CVP elemzésekben. A lényeg az, 
hogy a bevételek, a költségek és a nyereség egymáshoz való viszonyát, egymáshoz viszonyított 
mozgását, viselkedését, reakcióit vizsgáljuk. (Meg kell azonban jegyeznem, hogy bizonyos szinten 
inkább Khan megfogalmazásával értek egyet, ugyanis mint közgazdász, én is inkább a profit 
vizsgálásának prioritását tekintem helyénvalónak.) A legpontosabbnak tehát a következő definíciót 
tartom. A CVP elemzések a következő tényezők egymással való kapcsolatának tanulmányozását, 
illetve ezek egymáshoz viszonyított legoptimálisabb arányának a megtalálását foglalják magukba 
[Garrison, 1991]: 

� Kibocsátási v. termelési szint; 
� Termékenkénti változó költség; 
� Teljes fix költség; 
� Termékek eladási ára; 
� Eladott termékek összetétele, mennyisége. 
 
A CVP elemzések rendkívül jól alkalmazhatóak a döntéshozatalban, többek között a termelési 

programok – termékcsoport szerkezet – optimalizálásához, a termelési lehetőségek minél 
eredményesebb kihasználásához, az árazási döntésekhez, vagy a marketing stratégiákhoz [Harper, 
1989]. 

 
Az elemzések alapjaként az 5. Táblázatban (2.2.2.2 fejezet) már bemutatott fedezeti összeg és a 

nettó nyereség meghatározását veszem. Emlékeztető képpen, a fedezeti összeg (contribution) tehát 
az árbevételnek a változó költségek levonása után megmaradt része, amely arra szolgál, hogy 
fedezze az időszak fix költségeit és a nyereséget. Következésképpen, ha a fedezeti összeg nem 
elégséges a fix költségek fedezetére, akkor veszteség (vagyis negatív nyereség) keletkezik. Éppen 
ebből az egyenlőségből építhetjük fel a fedezeti pont (break-even point) definícióját, ahol a vállalat 
nyeresége éppen nulla, a fedezeti hozzájárulás egyenlő az összes fix költséggel, vagyis a termelés 
összes költsége ugyanannyi, mint az összes bevétele. A fedezeti pont elérése után pedig a nettó 
nyereség a termékenkénti fedezeti összeg mértékével fog növekedni minden egyes újabb eladott 
termék esetén (unit contribution margin). A fedezeti összeg árbevételhez viszonyított százalékos 
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arányát hívják fedezeti hányadnak, fedezeti hozzájárulási indexnek (contribution margin ratio) vagy 
profit-volumen indexnek (profit-volume ratio): 

 
Fedezeti összeg 

× 100 = Fedezeti hányad v. fedezeti hozzájárulási index (%) 
Árbevétel 
 
Ha például ez az arány 35%, akkor az azt jelenti, hogy az árbevétel minden 100 forintos 

emelkedését, a fedezeti összeg 35 forintos emelkedése követi. A vezetők által ez egy igen 
közkedvelt elemzési módszer, hiszen nincs más teendő, mint a termékcsoportok közül – a többi 
feltétel egyenlősége esetén – kiválasztani azt, amelyik a legmagasabb fedezeti hányaddal, vagyis a 
legmagasabb „fedezeti összeghez való hozzájárulással” rendelkezik. 

 
A CVP elemzések témakörében egy másik gyakran használt módszer a tőkeáttétel (leverage) 

kalkulációja, ahol azt vizsgálják, hogy hogyan lehet a profit minél nagyobb növekedését elérni az 
értékesítés vagy az eszközök minél kisebb növekedése által. A tőkeáttételek közül a működési 
tőkeáttétel (operating leverage) aránya a fix költségek használatának relatív mértékét mutatja meg a 
vállalatoknál. A nagy arányú fix költségekkel működő vállalatok működési tőkeáttétel indexe 
magas és fordítva. A magas működési tőkeáttétel indexű vállalatoknál – ahol tehát a változó 
költségek aránya viszonylag alacsony a fix költségekéhez képest – általában a nyereség igen 
érzékenyen reagál az árbevétel változására. Az árbevételben már a legkisebb változás is viszonylag 
nagy változást okoz a nyereség mértékében. A működési tőkeáttétel mutatója (operating leverage 
index) tehát azt fejezi ki az árbevétel egy adott szintjénél, hogy az értékesítési mennyiségben 
bekövetkezett változás milyen mértékben befolyásolja a nyereség alakulását. Kiszámítása 
[Garrison, 1991]: 

 
Fedezeti összeg 

=  Működési tőkeáttételi mutató 
Nettó nyereség 

 
Ha egy vállalatnak a működési tőkeáttételi mutatója például 3, akkor ez azt jelenti, hogy az 

árbevétel egy bizonyos nagyságú változása háromszor akkora nagyságú változást fog előidézni a 
vállalat nettó nyereségében. Értelemszerűen a működési tőkeáttétel mutatója a fedezeti ponthoz 
közeli árbevétel szinteknél lesz a legnagyobb, és egyre csökken, ahogy az árbevétel és a nettó 
nyereség növekszik. 

 
A fent vázolt összefüggések számos fontos döntés meghozatalát támogatják a vállalatoknál. 

Szemléltetésképpen egy példát mutatok be. Az előzőekből kiderült, hogy minél nagyobb egy termék 
fedezeti hányada – fedezeti összeghez való hozzájárulása –, a vállalat annál nagyobb összeget 
hajlandó költeni az eladások százalékos növelése érdekében. Érthető tehát – nagy részben –, hogy 
pl. az autóiparban, ahol viszonylag nagy egy termék fedezeti hányada, miért költenek sokat a 
reklámozásra, az alacsony fedezeti hányaddal rendelkező ágazatokban pedig (pl. egy konyhai 
edényeket gyártó vállalat), ezzel szemben miért nem. 

 
 
 

2.2.3 Vezetői jelentések, döntéshozatal 

2.2.3.1 Hatékony döntéshozatal, adatok válogatása a döntéshozatalhoz 

A döntéseknek rendszerint két közös tulajdonsága van: mindig a jövőre vonatkoznak, és 
mindig különböző alternatívák közötti választásról van szó. Egy döntés meghozatala sokszor nagy 
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felelősséget, hosszas előzetes kutatásokat, mérlegeléseket jelent, és az alternatívák közüli végső 
választás semmiképpen sem mellőzheti a kellő szakmai jártasságot és ítélőképességet. A 
döntéshozatal tökéletesíthetetlenségével szembesülve az elméleti tudósok olyan módszereket 
keresnek, hogy ha nem is optimális, de legalább elfogadható eredményekre jussanak [Buchanan-
O’Connell, 2006]. A magyar vezetői számviteli szakirodalmak általában nem foglalkoznak a 
döntéshozatal témakörével, erről jellemzően inkább a külföldi szakirodalmakban olvashatunk. 
Pedig Magyarországon azért is különösen fontos a döntéshozatallal foglalkozni, mert a szocialista 
hagyományokból eredően, a nagyvállalatoknál a döntési mechanizmusok alapjaiban vannak olyan 
hiányosságok, amelyek ezáltal a szervezet egészére kihatnak. A kutatások a szervezeti egységek 
számára kijelölt feladatok és a hozzájuk rendelt hatáskörök közötti összhang hiányáról számolnak 
be [Mészáros, 1995; Bodnár-Dobák, 1996; Tari, 1996]. Jellemző tendencia, hogy a régi, 
funkcionálisan irányított egységek átalakításakor a feladatkörök bővültek ugyan, de a centralizált 
irányítás, a bonyolult, többlépcsős döntési mechanizmusok továbbéltek [Dobák-Tari, 1992]. Ezeket 
a tényeket a döntéshozatali mechanizmus formalizáltan is hatékony átszervezésével, modern – 
jórészt külföldi szakirodalomból, gyakorlatból megismerhető – döntéstámogató, döntéshozó 
módszerek alkalmazásával, illetve a döntések hatásos, precíz végrehajtásával és utánkövetésével 
lehet áthidalni. A hatékony döntéshozatalnak, véleményem szerint – a teljesség igénye nélkül – a 
következő feltételei, fázisai vannak – a vállalaton belüli döntési jogkörök és hatáskörök letisztázása 
és egyértelművé tétele után –: 

� A célkitűzések pontos körülhatárolása; 
� A megfelelő adatok átlátható formában való összegyűjtése mind az alternatívák 

felvázolásához, mind pedig az alternatívák kiértékeléséhez: az összegyűjtött információk 
legyenek relevánsak, lényegesek, tömörek, támogassák a döntéshozatalt, vagyis legyenek 
hasznosak, és végül feleljenek meg a költség-haszon elvének; 

� Az összes szükséges adat birtokában a döntési alternatívák feltérképezése, felvázolása, – a 
lehetségesen felmerülő kockázatok figyelembe vételével való – kiértékelése; 

� A legjobb, legoptimálisabb alternatíva kiválasztása szem előtt tartva az eredeti célkitűzést. 
 
A megfelelő adatok összegyűjtésében, csakúgy, mint az alternatívák helyes kiértékelésében 

számos korszerű, vezetői elemzési módszer áll rendelkezésre. Itt kell számba venni a vállalkozás 
általános összeredményességéhez kapcsolódó, illetve a legfontosabb vállalati területekhez – mint pl. 
a működő tőke menedzsment vagy finanszírozás, a készletezés, a befektetések és az árazás – 
kapcsolódó döntésekhez segítséget nyújtó technikákat, módszereket. 

 
Az összeredményességhez, a teljesítményhez kötődő módszereket a 2.2.3.2 fejezetben 

mutatom be. A vállalat egyes részterületeihez kötődő döntéseket pedig a következő eljárások, 
módszerek támogatják. 

 
A működő tőke menedzsment – ahogy a meghatározásból is adódik – tulajdonképpen a vállalat 

„vérkeringését” jelenti. A működő tőke (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek) nem 
megfelelő menedzsmentje nagyon hamar és nagyon súlyos cash flow problémákhoz vezethet. 
Megfigyelhető, hogy évenként több vállalat megy csődbe cash flow problémák miatt, mint 
alkalmatlan termékek, szolgáltatások, nem megfelelő marketing-, vagy eladási politika miatt. Az 5. 
ábra jól mutatja a működő tőke vagy pénz-visszatérülési ciklust, vagyis azt az időszakot, amelyet 
egy vállalatnak saját forrásaiból kell meghiteleznie. 
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5. ábra: Működő tőke (tőke-visszatérülési) ciklus 

 
Forrás: saját összeállítás 

 
A vállalkozásnak a legmegfelelőbb működő tőke ciklus alkalmazására kell törekednie. Nem 

kifejezetten a legrövidebb tőke-visszatérülési időszak elérése a cél, hanem a vállalat sajátosságaihoz 
a legjobban alkalmazkodó optimális ciklusidőt kell előtérbe helyezni. Célszerű figyelembe venni 
ezen kívül az üzletmenet jellegéből fakadó szezonális ingadozások hatásait, valamint az 
ugyanabban az iparágban tevékenykedő más vállalatok ciklusidejét is. 

 
A készletezéssel, készletnagysággal kapcsolatos döntéseknél általában három különböző 

tényezőt kell figyelembe venni: 
� A készlet kifogyásának elkerülése; 
� A mennyiségi kedvezmények kihasználása a beszerzésnél; 
� A beszerzési árak növekedésének pénzügyi lefedezése; 

Az azonban, hogy pontosan mekkora az a rendelési készletmennyiség, amely a legoptimálisabb 
készletezési költségekkel bír, matematikailag kiszámolható a gazdaságos rendelési tételnagyság 
(Economic Order Quantity) egyenletének segítségével [Prezenszki, 2003]: 

 

EOQ = 
2 × C × D 

H 
 

Q (Quantity) = rendelési tételnagyság; 
H (Holding cost) = egy termék raktárban való tartásának a költsége; 
D (Demand) = a termék iránti éves kereslet; 
C (Cost of order) = egy megrendelésnek a fix költsége; 
P (Price) = egy termék beszerzési ára; 

 
A készletezéssel kapcsolatos döntések témaköréhez tartozik még a Just In Time módszer 

mérlegelése. Ez tulajdonképpen egy filozófiát jelent, amely a termelési ciklus egészén keresztül – 
vagyis a nyersanyag beszerzéstől a késztermék értékesítésig – a hozzáadott értéket nem termelő 
folyamatok teljes kiküszöbölését foglalja magába. 

 
Az árazási döntések során a három legnagyobb befolyásoló tényező a vevők, a versenytársak 

és a költségek [Horngren et al., 1999]. Az árpolitika ezért elsősorban a vállalkozás környezetétől, 
körülményeitől függ. Az árazás gyakorlatában három leggyakrabban használt módszer a 
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hagyományos megközelítésekben rendkívül elterjedt költség alapú árképzés, a felülről lefelé történő 
árképzés és a termék életcikluson alapuló árképzés. A költség alapú árképzés azt jelenti, hogy az 
egy termékegységre jutó teljes költség kiszámítása után (ez szükségessé teszi az általános költségek 
felosztását), hozzáadunk a kapott értékhez egy bizonyos százalékot – ezt nevezzük haszonkulcsnak 
–, amely így megadja a termék árát. A költség alapú árképzés módszerének a legnagyobb hátránya, 
hogy nem veszi kellő körültekintéssel figyelembe a külső környezetet, különös tekintettel a termék 
iránti keresletre és a versenytársakra, így soha nem lesz alkalmas a vállalat által létrehozott profit 
maximalizálására [Hirsch, 2000]. Egy másik nagyon gyakran használt árképzési technika a 
célköltségen alapuló felülről lefele történő árképzés: a piaci körülmények mérlegelésével meg kell 
határozni egy eladási árat, az eladási árból le kell vonni a reálisan elérni kívánt hasznot, a maradék 
lesz a célköltség. Meg kell vizsgálni, hogy ilyen költségek mellett a vállalkozás meg tudja-e 
valósítani a termék vagy szolgáltatás előállítását. A külső környezethez és a piachoz való 
alkalmazkodási képességen kívül nagy előnye ennek a módszernek, hogy – a célköltség 
meghatározása által – nagy hangsúly fektetődik a költségek csökkentésére is, amely minden vállalat 
számára előnyt jelent. Rendkívül piacorientált árképzési módszer a termék életcikluson alapuló 
árképzés is, ahol az árakat az alapján szabja meg a vállalat, hogy az adott termék éppen melyik 
életciklus-periódusban tart. Ennek megfelelően más és más árral fog megjelenni a piacon a 
bevezetés, a növekedés, az érettség, majd végül a hanyatlás időszakában. 

 
A befektetési döntésekhez szükséges elemzési technikák körében alapvetően két fajta eljárást 

különböztethetünk meg: a pofitalapú és a tőkealapú technikákat. A profitalapú technikák – pl. 
ROCE mutató, ld. a 2.2.3.2. fejezetben – elsősorban a befektetés által generált haszonból indulnak 
ki, míg a másik esetben a releváns költségekre és az ehhez kapcsolódó pénzszükségletre fektetődik 
a hangsúly. A profit-alapú módszerek nagy előnye, hogy egyszerűen alkalmazhatóak, könnyen 
kiszámíthatóak. Mérlegelni kell azonban, hogy a számításhoz használt eredmény kategória 
viszonylag könnyen manipulálható, a technikák nem veszik figyelembe a pénz időértékét, továbbá a 
mutatók esetében nincs egy általánosan elfogadható mérték a befektetés elfogadhatóságára 
vonatkozóan [Drury, 2001]. A releváns költség-alapú értékelések – pl. abszolút megtérülés (a 
befektetett pénzérték teljes visszatérüléséhez szükséges időtartamot adja meg), nettó jelenérték 
módszere (a befektetés által keletkező nettó pénzértékek diszkontált összegét adja meg) – előnye, 
hogy kizárólag a releváns költségeket veszik számításba (vagyis például az elsüllyedt költségeket 
nem) és számolnak a pénz időértékével is. 

 
 

2.2.3.2 Teljesítmények értékelése, mutatószámok elemzése 

Ez a témakör, szemben a külföldi szakirodalmakban tapasztalható gyakorlattal, a hazai vezetői 
számvitellel foglalkozó írásokban általában nem jelenik meg hangsúlyozottan. A területtel 
részletesebben foglalkoznak a számvitel-elemzéssel kapcsolatos szakirodalmak, azonban még ezek 
sem tárgyalják olyan kimerítően a témát, mint a külföldi szakkönyvek.   Meglátásom szerint ezek 
összecsengenek azzal a jelenséggel, amelyet a dolgozatom bevezető részében is kifejtettem, 
miszerint a vezetői számvitel elmélete, de főleg gyakorlata, Magyarországon leginkább a 
költséggazdálkodás területeit, illetve a költségek messzemenő elemzését foglalja magába. Fontos 
pedig a fennmaradó területek elterjedése, elterjesztése is, hiszen pl. a teljesítmények mérése, a 
mutatószámok elemzése minden szinten való (alsó-, vagy felső-) vezetés alapvető fontosságú 
eszköze a mindennapi munka megfelelő szintű, eredményes ellátásához. 

 
A teljesítmények mérésére, értékelésére egyrészt a vállalati tervezésnek, másrészt az 

ellenőrzési rendszer részeként működő visszacsatolásos feladatok ellátásának, harmadrészt egyes 
döntési alternatívák kiértékelésének az érdekében van szükség. A teljesítmény-értékeléseknél 
mindig szem előtt kell tartani, hogy azok rendszeres visszajelzést jelentsenek a management 
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számára, hogy inkább a vállalkozás hosszú távú céljait vegyék figyelembe, illetve hogy ösztönözzék 
a munkavégzést, valamint a kezdeményezéseket [Lucey, 1996]. Az értékelésekhez rendelkezésre 
álló információtömeg sokkal kezelhetőbbé válik, ha az információk mutatószámok formájában 
jelennek meg. A mutatószámok alkalmazása előnyös, mert az adott gazdasági helyzeteket tömör, 
átfogó formában fejezik ki, egyszerűek, áttekinthetők, közérthetők, és jól alkalmazhatók az 
összehasonlításoknál [Harrington, 2004]. A mutatószámokat általában három különböző témakörbe 
szokták csoportosítani: 

� A jövedelmi helyzettel, jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók, elemzések; 
� A pénzügyi helyzettel és likviditással kapcsolatos mutatók, elemzések; és 
� A vagyoni helyzettel és eladósodottsággal kapcsolatos mutatók, elemzések; 
 
Általánosságban megállapítható, hogy a jövedelmi helyzet értékeléséhez az 

eredménykimutatásból, a pénzügyi, vagyoni helyzetből, az eladósodottság mértékének 
megállapításához pedig a mérleg adataiból indulunk ki. 

 
 
A jövedelmi helyzettel, jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók, elemzések  
 
Az eredményesség megítélésének legszélesebb körben elfogadott mutatója a vállalat által az 

adott időszakban elért jövedelem, vagyis a vállalatok jövedelmezőségét leggyakrabban a profit-
termelési képességükkel azonosítják. Ebből kiindulva a vállalatok jövedelmezőségét értékelő 
mutatószámok általában a nyereség/forgalom vagy nyereség/lekötött tőke viszonyát mérlegelik 
[Glautier-Underdown, 1997]. Szükséges megjegyeznem, hogy a jövedelmezőség alakulását nem 
lehet egyetlen átfogó mutatóval jellemezni, a következőkben kiemelt arányszámok részleges 
megközelítésben mutatják be a vállalkozásra jellemző teljesítményt: 

 

Lekötött tőke megtérülési rátája 
(ROCE - Return on capital employed) %  = 

Adózás és kamatfizetés előtti eredmény 
(Profit before interest and tax) 
Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE - Return on equity) %  = 
Adózott eredmény 
Saját tőke 

 
Ezek az egyik legáltalánosabban használt mutatók a jövedelmezőség mérésére, mert a 

maximális lehetséges tőkegyarapodáshoz ad információkat, kifejezi az osztalékfizetési képességet 
(ez esetben a nevezőben a jegyzett tőke szerepeltetendő), általában jól megfelel a menedzsment 
érdekeltségi rendszerének, valamint a nemzetközi és egyéb összehasonlításokban is jól 
alkalmazhatók. Ezekre és a továbbiakban bemutatott mutatókra is igaz, hogy az állomány jellegű 
(mérlegben szereplő) adatoknál célszerű egy átlagos értéket venni a pontosabb eredmény kedvéért. 

 

Eszközarányos jövedelmezőség (ROA - Return on assets) %  = 
Adózott eredmény 
Összes eszköz 

 
Az adózott eredmény kategóriája helyett alkalmazható az üzemi (üzleti) eredmény kategória is, 

illetve az összes eszközérték helyett az eszközök valamely csoportjára is számolható a mutató. 
Például viszonyíthatjuk az üzemi (üzleti) eredményt a tárgyi eszközök, immateriális javak 
értékéhez, vagy a pénzügyi eredményt a pénzügyi befektetések, forgatási célú értékpapírok 
értékéhez. Mindenféleképpen az adott eszközök eredménytermelő képességét fejezik ki a mutatók. 
Kizárólag az eredménykimutatás adatait felhasználva számolhatók a következő mutatók: 
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Árbevétel-arányos eredmény (ROS - Return on Sales) %  = 
Adózott eredmény 
Értékesítés nettó árbevétele 

 

Fedezeti hányad  = 
Értékesítés nettó árbevétele - Értékesítés közvetlen költségei 

Értékesítés nettó árbevétele 
 
Az árbevétel-arányos eredmény azt fejezi ki, hogy az árbevétel hány százaléka áll a vállalkozás 

rendelkezésére az adózást követően [Adorján et al., 2003]. A fedezeti hányad pedig arra ad választ, 
hogy az egyes termékek, teljesítmények bevételéből mekkora rész marad az értékesítés közvetlen 
költségeinek a levonása után. Az elemzéseknél célszerű az egyes termékek egyedi fedezeti hányadát 
vizsgálni, és azt hasonlítani az átlagos – a vállalkozás egészére számított – fedezeti hányadhoz. 

 
Itt kell számba venni a hatékonysági mutatókat is, amelyek a vállalkozás eszközeinek 

hasznosulását mutatják meg. Nagyon leegyszerűsítve a hatékonyságot a hozam (eredmény) és a 
felhasznált v. lekötött erőforrások (ráfordítások) hányadosaként értelmezhetjük [Sztanó, 2001]. Ide 
tartozhat például a – előzőekben említett – eszközarányos jövedelmezőségi mutató, továbbá a 
következő mutatók: 

 

Élőmunka-felhasználás hatékonysága  = 
Üzemi (üzleti) eredmény 
Bérköltség 

 

Ráfordítások hatékonysága  = 
Üzemi (üzleti) eredmény 
Összes termelési költség 

 
A részvénnyel rendelkező tőzsdei vállalatok (általában nagyvállalatok) esetében a következő 

mutatók a befektetők számára mutatnak hasznos információt a befektetés nyereségességének, 
osztalékfizetési képességének a megítéléséhez, illetve az eltérő befektetések összehasonlításához: 

 

Egy részvényre jutó nyereség (EPS - Earnings per share)  = 
Adózott eredmény (nyereség) 
Összes piacon lévő részvény száma 

 

Árfolyam / nyereség arány (P/E - Price per earnings ratio)  = 
Részvény árfolyama 
Egy részvényre jutó nyereség (EPS) 

 

Osztalékhozam (Dividend yield) %  = 
Egy részvényre jutó osztalék 
Részvény árfolyama 

 
 
A pénzügyi helyzettel és likviditással kapcsolatos mutatók elemzések 
 
A leghamarabb jelentkező veszély, amellyel a vállalatok számára forrást kölcsönzőnek 

szembesülnie kell, a vállalat likviditási képességeinek a kockázata, vagyis az, hogy a vállalat 
képtelen lesz a pénzbeli kötelezettségeinek a kielégítésére. Ez a helyzet természetesen sokféle okból 
felmerülhet, az egyik például annak a lehetőségnek az elvesztése, hogy a vállalat újabb forrásokhoz 
jusson hozzá a már meglévő hiteleinek a fedezésére. Az okoktól függetlenül a likviditás abban 
mutatkozik meg, hogy a jelenleg fizetendő pénzeszközök meghaladják-e – és mennyivel – a 
jelenleg rendelkezésre álló pénzeszközöket [Fridson, 1995]. Ezek alapján a vállalkozás 
fizetőképességét általánosan kifejező mutató a következő: 
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Likviditási ráta (current ratio)  = 
Rövid lejáratú eszközök (forgóeszközök) 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

 
Az elemzők gyakran alkalmazzák a gyors likviditási mutatót, amely csak azokat az eszközöket 

veszi figyelembe a kalkulációban, amelyek a lehető leggyorsabban tehetők pénzzé (piacképes 
értékpapírok, követelések és a pénzeszközök). A mutató arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú 
kötelezettségek mekkora hányadára nyújtanak fedezetet a likvid pénzeszközök: 

 

Gyors likviditási ráta (quick ratio) = 
Pénzeszközök + Követelések + Piacképes értékpapírok 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

 
A vállalat likviditási helyzetét jól jellemzi továbbá a likviditási mérleg, amely kimutatás az 

eszközöket mobilitásuk (pénzformába történő átalakulásuk sebessége), a forrásokat pedig 
esedékességük (a kötelezettségek fizetési határidejének lejárta) szerint csoportosítva szerepelteti, 
jellemzően egymással szembeállítva azokat. A szembeállítás nagyon jól tükrözi a likviditás 
gyakorlati tartalmát, mivel a fizetőképességet állítjuk szembe az esedékes tartozásokkal. A 
likviditási mérlegben az eszközök és források sorrendje a hagyományos – a beszámoló alapjául 
szolgáló – mérleghez viszonyítva felcserélődik, és a legrövidebb idő alatt pénzeszközzé alakítható 
eszközök (pl. pénztárban lévő pénz), illetve a leghamarabb esedékessé váló kötelezettségek (pl. már 
lejárt adótartozás) kerülnek a mérleg első soraiba. Összességében meg kell állapítani, hogy a 
felépítést és a besorolásokat figyelembe véve egy szubjektív módon összeállított mérlegről van szó, 
amelynek információ bázisa a beszámoló mérlege. A 7. táblázatban az egyik leggyakrabban 
használt likviditási mérleget, egy négyfokozatú (az eszközök és források négy különböző likviditási 
szintbe vannak besorolva) statikus likviditási mérleget mutatok be. 

 
7. táblázat: A négyfokozatú statikus likviditási mérleg általános felépítése  

Eszközök Ft % Források Ft % 

I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes tartozások 

II. Mobil eszközök II. Rövid határidőn belül esedékes 
tartozások 

III. Mobilizálható eszközök III. Később esedékes tartozások 

IV. Immobil eszközök IV. Vissza nem fizetendő források 

  I. összesen  I. összesen 

  I. + II. összesen  I. + II. összesen 

  I. + II. + III. összesen  I. + II. + III. összesen 

  Eszközök összesen 100  Források összesen 100 

Forrás: [Adorján et al., 2003] 
 
A pénzügyi helyzet átfogó elemzésére sokszor a Cash flow kimutatást alkalmazzák. A „cash 

flow” kifejezés manapság nagyon gyakran használt, és arra a pénzkészlet mennyiségre utal, illetve 
azt a pénzkészlet mennyiséget tartalmazza, amely a vezetőség kezébe kerül egy adott időszakban 
befektetés vagy elköltés céljából [Greenwood, 2002]. A cash flow kimutatásokban hagyományosan 
három kategóriát különböztetnek meg a vállalkozási tevékenység felosztásakor, melyek mindegyike 
hatással van a cash flow alakulására. 

 
Az operatív működési (üzleti) tevékenység bevételei a termelésből, értékesítésből, 

szolgáltatásnyújtásból vagy pl. a kölcsönadott pénzeszközök kamatbevételeiből, a kiadások az üzleti 
tevékenységgel szorosan összefüggő pénzkiáramlásokból, mint pl. a szállítóknak, 
munkavállalóknak kifizetett pénzösszegek, illetve a fizetett kamatokból, adókból, illetékekből 
állnak. 
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A befektetési (beruházási) tevékenység pénzbefolyásai jellemzően az immateriális javak és 

tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek, a befektetési céllal vásárolt értékpapírok 
eladásából származó összegek, vagy a hosszú lejáratra adott kölcsönökből befolyó törlesztések. A 
kiadási oldalon az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése, a hosszú lejáratú értékpapírok 
vásárlásával összefüggő pénzkiáramlások, valamint a vállalat által hosszú lejáratra nyújtott 
kölcsönök és betételhelyezések összegei jelennek meg. 

 
A pénzügyi (finanszírozási) tevékenység bevételei és kiadásai a vállalkozás gazdálkodásának 

beindításához, fenntartásához, nagyobb arányú bővítéséhez megfelelő – alapvetően hosszú lejáratú 
– saját vagy idegen forrásokhoz kötődnek. 

 
A működési cash flow kialakítására a gyakorlatban két módszer alakult ki. 
 
A közvetett v. indirekt módszer szerint (ez az elterjedtebb, a magyar Számviteli törvény [2000] 

melléklete is ezt tartalmazza) a pénzmozgással járó tételek összegyűjtése helyett az 
eredménykimutatásban levezetett – adózás előtti vagy adózott, esetleg mérleg szerinti – eredményt 
módosítják azokkal a gazdasági eseményekből származó tételekkel, amelyek az eredmény 
nagyságát ugyan befolyásolják, de pénzmozgással nem járnak [Helgertné Szabó et al., 2003]. 

 
A közvetlen v. direkt módszer szerinti cash flow a működési tevékenységhez kapcsolódó 

pénzbeáramlások és pénzkiáramlások összegyűjtésével, majd ezek különbségének kiszámításával 
készül. 

 
A vállalkozások vezetése számára a cash flow elemzés elkészítésének legfontosabb funkciója, 

hogy a vezetés számszerűsítve láthatja korábbi döntései következményeit, illetve a döntések hatását 
a pénzeszközök állományára. Látható például, hogy az időszak befektetései, pénzügyi műveletei 
hogyan befolyásolták a vállalkozás pénzkészletét. A kimutatásból kiderül, hogy a működés 
bevételei fedezetet biztosítanak-e a belső tőkeigényre, vagy külső finanszírozási forrás bevonására 
van-e szükség, tehát részvény kibocsátással vagy hitellel, kölcsönnel biztosítandó a szükséges 
mértékű forrás [Korom et al., 2005]. A cash flow kimutatás részletes elemzése előzi meg általában a 
fizetendő osztalék mértékének meghatározását is, mert az osztalék visszatartása, a készpénzhiány 
orvoslásának egyik lehetséges módja. Ezen kívül a hitelezők és befektetők információt kaphatnak a 
vállalkozás kötelezettség-teljesítési képességére vonatkozóan is. 

 
 
Vagyoni helyzettel és eladósodottsággal kapcsolatos mutatók, elemzések 
 
A vagyoni helyzet elemzésekor a vállalkozás mérlegének a struktúráját, az egyes eszköz és 

forrás csoportok vagy tételek arányait és azok változását vizsgáljuk. Az eszközök összetételéből 
következtetni lehet a vállalkozás stabilitására, rugalmasságára, vagy konkrét tevékenységére (egy 
iparvállalatnál a befektetett eszközök nagyobb arányt képviselnek, mint egy kereskedelmi vagy 
szolgáltató cégnél, ahol viszont a forgóeszközök hányada a magasabb), a források összetétele pedig 
a vállalkozás tőkeerősségét, életképességét, idegentőke függőségét, eladósodottságát mutatja.  

 
A vertikális mérlegelemzés során a mérlegnek csak az eszköz, vagy csak a forrás oldalán 

található adataiból képezünk megoszlási viszonyszámokat: 
 

Forgóeszközök 
Befektetett eszközök 
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A forgóeszközök befektetett eszközökhöz viszonyított aránya önmagában nem mindig 
értelmezhető mutató szám, értékét érdemes lehet inkább például az ágazatra jellemző értékhez 
viszonyítani. Az átlagtól való jelentős eltérés mindenképpen különleges figyelmet érdemel az 
elemzéseknél. A befektetett eszközök aránytalan túlsúlya rendkívül magas fix költségeket 
(értékcsökkenési leírás, karbantartás, kamatok, adók) okozhat, amely a vállalat hosszú távú 
jövedelmezőségére vagy életképességére lehetnek hatással. A túlságosan magas forgóeszközarány 
is szükségtelen tőkelekötést – fölösleges raktározási költségek, kedvezőtlenül magas 
követelésállomány – és kockázatokat foglalhat magába. 

 

Eszközcsoport intenzitása  = 
Eszközcsoport v. eszköz főcsoport (pl. befektetett eszközök)  
Összes eszköz v. eszköz főcsoport 

 
Az eszköz(fő)csoportok aránymutatójának és annak változásának, valamint az eszközcsoporton 

belüli összetételnek és annak változásának a vizsgálata értékes információkat nyújt a vállalat 
eszközstruktúráját, és az üzletmenettel kapcsolatos politikáját (pl. beruházási politika, készletezési 
politika stb.) illetően. A tárgyi eszközök intenzitásának emelkedése a vállalkozás beruházási 
hajlandóságának javulását, növekedési optimizmust jelenthet. A befektetett pénzügyi eszközök 
arányváltozása összefüggésben lehet azok hozamainak alakulásával. A készletintenzitás növekedése 
általában kedvezőtlen jelenségként ítélhető meg kivéve, ha jelentős termelésnövekedéssel 
összefüggésben jelentkezik. 

 
A forrás oldal egyik legfontosabb mutatószáma a tőkefeszültség mutató: 
 

Tőkefeszültség mutató  = 
Idegen tőke 
Saját tőke 

 
A tőkefeszültség mutató arra ad választ, hogy mennyiben finanszírozza külső fél a vállalkozást 

a rendelkezésre álló saját erőhöz képest. Nem létezik olyan norma, amely megmondaná, hogy a 
saját és idegen tőke egyes elemeinek mi a helyes egymás közötti viszonya. Ez általában az adott 
ágazattól függ a leginkább, az azonban általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb e mutató 
értéke, annál kockázatosabb, bizonytalanabb lehet egy vállalkozás helyzete az idegen tőke egyre 
magasabb terhei (kamatok, árfolyamveszteségek stb.) és a vállalkozás egyre növekvő hitelezőktől 
való függősége miatt. 

 
A forrás(fő)csoportok aránymutatója – amely az eszközöknél bemutatottakhoz hasonlóan 

képezhető – és annak változása számos fontos információt nyújt a vállalat vagyon-, és 
tőkeszerkezetéről, illetve a vállalat eladósodottságáról. A legfontosabb ilyen mutatószámok a 
következők: 

 

Tőkeellátottság vagy tőkeerősség mutatója  = 
Saját tőke 
Összes forrás 

 

Eladósodottsági fok  = 
Idegen tőke 
Összes forrás 

 
A horizontális mérlegelemzésnél a forrásokat viszonyítjuk az eszközökhöz, így az eszközök 

forrásokkal való lefedettségét, forrásigényét kapjuk meg, vagyis azt, hogy egy egységnyi 
eszközállománynak mekkora a tőkeszükséglete. Fordítva pedig, amikor az eszközöket viszonyítjuk 
a forrásokhoz, a források fedezettségéhez, eszközigényességéhez jutunk, vagyis hogy egy 
egységnyi saját vagy idegen tőkével hány egységnyi eszközállományt mozgat a vállalkozás. A 
leggyakoribb mutatószámok a következők: 
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Befektetett eszközök / Tárgyi eszközök fedezettsége  = 
Saját tőke 
(Befektetett eszközök / Tárgyi eszközök) 

 

Szállítók fedezettségi mutatója  = 
Vevők 
Szállítók 

 

Működő tőke (Working capital)  = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 



 

58 
 

2.3 A vezetői számvitel alkalmazása a mezőgazdaságban 

2.3.1 Az alkalmazás szükségessége 

A vezetői információk gazdasági értéke a mezőgazdaságban abból a tényből ered, hogy a 
gazdálkodóknak korlátozott idejük, motivációjuk és szakértelmük van a gazdaság hosszú- és rövid 
távú célkitűzéseihez meghozott döntéseikre [Simon, 1979]. Fontos azonban, hogy a gazdák saját 
maguk is belássák, hogy a gazdálkodás gazdasági-szervezési vonalon való javításával olyan 
komparatív előnyökhöz juthatnak, amely lehetővé teheti számukra az erőforrásokból való kevesebb 
felhasználást, a munkaerő kedvezőbb kihasználását, a költségmegtakarítást, így a nyereségesség 
hosszú távon való növelését. A nyereséges működés és a vállalkozással kapcsolatos 
tervezhetőségnek, kiszámíthatóságnak köszönhetően, pedig újabb hitellehetőségekhez juthatnak, 
amely a gazdálkodás fejleszthetőségét, méretbeli gyarapíthatóságát eredményezi. Ez természetesen 
a tulajdonos újabb profitszerzési lehetőségeit növeli, amely újabb gazdasági vagy vagyoni fejlődést 
vonhat maga után, és így tovább. Megéri tehát az időt és fáradtságot a vállalkozás vezetői 
információk felhasználása általi racionalizálása. Erre az eredményre jutott egy – az 1.1 fejezetben 
már említett - holland kutatás is, amely hosszabb távon vizsgálta a holland cserepes növény 
gazdaságoknál a vezetői számviteli információk felhasználásának a profitra és erőforrás-
felhasználásra gyakorolt hatását. A kutatás szerint a management információk felhasználása jelentős 
megtakarításokat eredményezett az anyagköltség és az igénybe vett szolgáltatások területén. Ez arra 
enged következtetni, hogy a gazdaságokban javult a hatékonyság, és több szolgáltatás igénybe 
vételét is kiváltotta a vezetői információk birtoklása. Az energiafelhasználás ugyan megnövekedett 
a vizsgált gazdaságoknál, ez azonban valószínűsíthetően a vezetői információk ideiglenes félre 
értelmezésének köszönhető, vagy annak, hogy a gazdák megpróbálták átformálni a felhasznált 
erőforrások szerkezetét, de nem energiagazdaságos módon. Ebből az a tanulság, hogy az FADN 
rendszerben szükség van az onnan nyerhető információk felhasználására vonatkozó útmutatókra, 
illetve az információk magyarázatára, gazdasági értelmének a leírására. Ami a nyereségességet 
illeti, a vizsgálat azt állapította meg, hogy bár rövidtávon átlagosan nem nőtt a gazdaságok profitja 
– ezt például az átszervezési költségek is okozhatták –, hosszú távon a nyereségesség növekedése 
egyértelműen megfigyelhető volt [Csajbók et al., 2005]. Továbbá nőtt a gazdaságokban használt 
gépállományok és egyéb befektetések értéke is, ami azt mutatja, hogy a vezetői információk 
felhasználásával lehetőség nyílt a termelés nagyobb volumenre állítására is. 

 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a vezetői számvitel által – a kalkulációkon, számítási 

módszereken keresztül – előállított információk nagy része szubjektív megítéléstől függ, így csak 
egy azok közül az eszközök közül, amelyek a vezetőket megalapozottabb döntésekhez segítik. 
Emellett természetesen szükség van arra is, hogy a vezető megértse, értelmezze a kapott 
információkat – amelyhez nagy segítséget nyújthat a vezetői számvitel döntési, elemzési 
módszereinek az elsajátítása –, majd a legjobb döntést hozza meg a vállalat érdekében, amelyhez 
főként a megfelelő szakmai ítélet és tapasztalat adhatnak értékes támpontokat. 

 
 
 

2.3.2 Az alkalmazás speciális kérdései 

2.3.2.1 Általános sajátosságok 

Ahhoz, hogy megértsük a vezetői számvitel alkalmazási lehetőségeit a mezőgazdaságban, 
tisztán kell látnunk, hogy a mezőgazdaság területén járatos gazdák szokásaival, emberi jellemzőivel 
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nehezen egyeztethető össze a számvitelben elvárt messzemenő pontosság és írásos 
dokumentumokkal való alátámaszthatóság [Stone, 1968]. Ezt hívhatjuk a vezetői számvitel 
mezőgazdaságban való alkalmazásának az emberi tényezőjének is. 

 
Ezen kívül számos más tényező is létezik, amelyek speciális kihívások elé állítják a számvitelt, 

illetve a vezetői számvitelt. A mezőgazdasági termelés egyik lényeges sajátossága, hogy élő 
anyaggal (növényekkel, állatokkal) dolgozik, ezt nevezzük röviden biológiai tényezőnek. 

 
A másik fontos sajátosság, hogy igen fontos szerepe van a természeti tényezőknek. Természeti 

tényező alatt a termőföld minőségét, a földfelszín tagoltságát (domborzat) és a földrajzi és éghajlati 
környezetet értjük. Az előzőektől függően rendkívül nagy szórása lehet a hozamoknak, míg a 
termelés ráfordításai megközelítően azonosak. Különös tekintettel kell lennünk továbbá az 
éghajlatváltozással összefüggő még nagyobb termelési kockázatokra [Udovecz, 2008]. Ezen kívül 
mivel az állattenyésztésben általában saját termelésű takarmányokat használnak fel, a 
növénytermesztés keretében előállított termékek önköltsége alapvetően meghatározza az 
állattenyésztését is. A biológiai és a természeti tényezők hatása tehát az egész mezőgazdasági 
termelésben érvényesül, nemcsak a növénytermesztésben [Sutus, 1992]. 

 
Célszerű kiemelni a mezőgazdaság néhány konkrét, az üzemszervezéssel, számviteli 

elszámolással, számbavétellel, vezetői információs rendszerek kialakításával, működtetésével 
kapcsolatos jellemzőjét, amelyek mind speciális kihívások elé állítják az ezen a területen működő 
vezetői számviteli szakembereket: 

� Azokban az ágazatokban – így a mezőgazdaságban is –, ahol a keresletet és a kínálatot 
nagymértékben befolyásolja az időjárás, az árkockázaton túl a mennyiségi kockázat is 
rendkívül nagy jelentőséggel bír, meghatározza a jövedelmezőséget [Kondorosiné, 2002]; 

� A mezőgazdasági termelés egészében nagy mennyiségű és nagy értékű, sokféle erőforrás 
felhasználását igényli, jelentős kezdeti tőkeberuházásra van szükség; 

� A mezőgazdasági beruházások nagy része hosszú távú befektetést igényel (például a termőre 
fordulás akár több évbe is beletelhet), így számolni kell a pénz időértékével [Véry, 2001]; 

� A környezetbarát vállalatirányítás szerepe különös hangsúlyt kap. A mezőgazdasági 
termelés sajátosságaiból eredően fontos feladat a környezet védelme, amely maga után 
vonhat extra költségeket vagy beruházásokat [Kerekes-Csutora, 2004]; 

� A legfőbb termelési tényező a termőtalaj, annak tulajdonságai meghatározzák a szakirányú 
hasznosítás lehetőségeit; 

� Az előállított növényi és állati termékek közvetlenül csak részben alkalmasak emberi 
táplálkozásra (vagyis azonnali értékesítésre), nagy hányaduk – például a takarmányok – 
belső hasznosításra kerül, vagy egyáltalán nem kerül hasznosításra; 

� A termelésre – így közvetetten az értékesítésre is – jellemző a szakaszosság, az 
idényszerűség, egyes folyamatok időhöz kötöttek, amelyet a folyamatok szervezésében, 
irányításában, az erőforrások rendelkezésre állításában, illetve a kapacitáskihasználásban 
figyelembe kell venni; 

� Az idényszerűség miatt keletkező erőforrás-és kapacitás hiányból/többletből gazdasági kár 
és gazdasági előny is származhat. Gazdasági előnynek tekinthetjük például, hogy a 
mezőgazdasági termelés mellékfoglalkozásként is végezhető, hogy holt idényben kiegészítő 
tevékenységre van lehetőség, illetve, hogy a kapacitástöbbletből többletjövedelem 
származhat a rugalmas felhasználás és a konjunkturális lehetőségek gyors kihasználása 
miatt. Gazdasági kár keletkezhet például az erőforrás- és kapacitáshiány miatt kieső 
hozamok, többletköltségek által (például készen kell beszerezni a termelés helyett), a 
kapacitáshiány miatt elmaradó, de szükséges munkák drágábban való pótlása által, vagy a 
kapacitások kihasználatlansága alatt is jelentkező költségek által. Látható tehát, hogy az 
erőforrások folyamatos felhasználása, a kapacitások kihasználása nem öncél, hanem az a 
gazdasági eredmény növelésének eszköze [Sabján-Sutus, 2003]; 
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� Egy mezőgazdasági vállalkozás általában sokféle terméket állít elő, és sokirányú 
szolgáltatást végez, amely szükségessé teszi a tevékenység tagolását kisebb, elhatárolt 
termelési egységekre, azaz ágazatokra; 

� A mezőgazdasági vállalkozás tevékenysége általában főtevékenységre és egyéb 
tevékenységre tagolódik: a főtevékenység a szoros értelemben vett mezőgazdasági 
tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, erdőgazdálkodás, ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások és melléktevékenységek), az egyéb tevékenység a profilját tekintve más 
nemzetgazdasági ághoz (például építőipar, kereskedelem, szállítás stb.) tartozó 
tevékenység; 

� Biológiai sajátosságokból eredően az előállított termékek, termények jelentős hányada 
gyorsan romló, ez nagy szállítási és feldolgozási kapacitást igényel; 

� A munkaerő – mint erőforrás – kihasználása során figyelembe kell venni például, hogy a 
munkavégzés természethez kötött, attól el nem szakítható, a munkák jelentős része a 
szabadban, az időjárás változásainak kitéve folyik. Továbbá a munkavégzés a 
növénytermesztésben térben kiterjedt területen folyik, a munkacsúcsok idején a napi 
munkaidő általában hosszabb, pihenőnapok nincsenek. Az állattenyésztésben a munkaigény 
egy napon belül erősen ingadozik. A munkák minősége, hozamokra gyakorolt hatása 
nehezen ellenőrizhető. A mezőgazdasági munka általában nagy erőkifejtést igényel, amit a 
gépesítés csak részben csökkent. A kisgazdaságokban a változatos tevékenységek jelentős 
hányadát a tulajdonos és családja maga végzi; 

� A természeti károk (aszály, belvíz) jelentős gazdasági-pénzügyi kárral járnak. 
 
 

2.3.2.2 A befektetett- és a forgóeszközökkel kapcsolatos sajátosságok 

Sajátos befektetett eszköz a mezőgazdaságban a termőföld, amely nélkülözhetetlen és 
elengedhetetlen erőforrása a mezőgazdasági termelésnek. Helyhez kötött, korlátozottan 
rendelkezésre álló, emberi munkával elő nem állítható, – szakszerű használattal – értékmegőrző 
tulajdonságú és végtelen élettartamú eszköz (nincs értékcsökkenési leírása), amelynek minősége 
jövedelemtermelő képességét is meghatározza. A termőterületekhez fontos ökonómiai kérdések is 
kapcsolódnak, mint például a természetvédelem, a termőképesség fokozása, a termőterület 
hasznosítása, a talajvédelem, a környezetvédelem stb [Sutus, 2002]. A föld különböző, nem 
mezőgazdasági tevékenységeknek is üzleti tere. A mezőgazdaságban a befektetett eszközök közül a 
tárgyi eszközök nemcsak a termelés lehetőségeit, kereteit teremtik meg, de a mezőgazdasági 
árutermék közvetlen előállítói is (például ültetvények, tenyészállatok). 

 
Míg a tárgyi eszközök a termelés lehetőségét, addig a forgóeszközök annak tényleges 

mennyiségét határozzák meg. Folyamatosan tehát, csak a szükséges forgóeszköz-állománnyal lehet 
gazdálkodni. A forgóeszközökkel való takarékosság a vállalkozás szempontjából nem mindig 
tartozik a jó döntések közé, mert itt – a mezőgazdaságban – a forgóeszközök hiánya hozamkieséssel 
járhat. Ezt a helyzetet tovább súlyosbíthatja a forgóeszközök nem megfelelő összetétele, valamint a 
felhasználásuk nem kielégítő hatékonysága. 

 
A mezőgazdasági vállalkozások készletgazdálkodásánál több sajátosságra is tekintettel kell 

lenni: 
� Bizonyos készleteket (például vetőmagokat, növényvédő szereket, műtrágyákat stb.) csak 

meghatározott időszakokban használnak fel a termelés idényszerűségére visszavezethető 
okokból; 

� A termeléshez egyidejűleg vásárolt és saját előállítású készleteket is felhasználnak; 
� A készletek jelentős részénél nagy gondot kell fordítani a tárolásra, mert az időjárás és más 

külső hatások jelentős minőségromlást is okozhatnak; 
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� Kiemelten sajátos mezőgazdasági készlet a zöldtrágya és a mezei leltár, mint a 
növénytermesztés befejezetlen termelése. A zöldtrágya – a talaj minőségének javítása 
céljából – a főtermék előtt vetett növényfajta, költségei külön főkönyvi számlán 
mutatandók ki, amelyek a főtermék közvetlen költségeit növelik. Amennyiben a 
zöldtrágyázás (alászántás) ősszel történik, már a mezei leltár fogalomkörébe tartozik, amely 
azon ráfordítások összességét tartalmazza, amelyek hatásukat a következő években fejtik 
ki. Ezeket a ráfordításokat felmerüléskor aktiválni kell (befejezetlen termelésként), és a 
termelésre hatásuk évében lehet elszámolni a termelés költségei között, saját termelésű 
készlet felhasználásaként [Jakab et al., 1997]; 

� A növendék-, és hízó állatokat a Számviteli törvény szerint saját termelésű készletként (tehát 
forgóeszközként) kell kimutatni, míg a tenyészállatokat a tárgyi eszközök (tehát befektetett 
eszközök) közé kell sorolni és a várható tartási idő alapján évente amortizálni kell. 

 
 

2.3.2.3 Önköltségszámítás a mezőgazdaságban 

A vezetői számvitel egyik legalapvetőbb kalkulációja az önköltség kiszámítása, amellyel 
megállapítható egy termék vagy szolgáltatás várható, tervezett vagy tényleges előállítási költsége. A 
mezőgazdasági ágazatok önköltségszámítása eltér más nemzetgazdasági ágak gyakorlatától, mert a 
mezőgazdasági termelés sajátosságainak, illetve a mezőgazdasági termelés vertikális felépítésének 
meg kell jelennie az önköltségszámításban is. Az önköltség kiszámítása két okból is szükséges a 
mezőgazdasági vállalkozásoknál, vagyis az önköltségi mutatónak kettős funkciója van. Egyrészt a 
saját termelésű készletek értékeléséhez használható azáltal, hogy „kifejezi az újonnan létrehozott 
termék értékét”, másrészt „arról ad képet, hogy mibe került az adott vállalatnak egyik- vagy 
másikfajta termék”, vagyis az ágazatok különböző eredményességi vizsgálatait teszi lehetővé 
[Erdei-Fekete, 1965]. 

 
Az önköltségszámítás témakörében felvetődik a kérdés: az utókalkuláció vagy a norma szerinti 

kalkuláció célravezetőbb? Erre a kérdésre Sutus Imre egyik cikkében [1992] a következőket 
találjuk. A norma szerinti közvetlen önköltség az egységnyi termék előállításához szükséges, a 
termékhez rendelt, meghatározott költség. A norma szerinti közvetlen önköltség megállapítása 
aktualizált ráfordítási normák létét feltételezi. A ráfordítási normák természetesen műszakilag 
megalapozott, naprakész, folyamatosan karbantartott normák. A ráfordítási normák mellett 
ugyanolyan fontos, hogy a hozamok is norma szerint meghatározhatók legyenek. Egyértelmű, hogy 
a ráfordítási normák mellett a hozamok normái azért fontosak, mert bármilyen önköltség 
megállapítása csak úgy történhet, hogy az előállítási költségeket elosztjuk a megtermelt termék 
mennyiségével. Itt jutottunk el a hozamok – a termékek mennyisége – kérdéséhez. Ezen kívül már 
az előzőekben is említésre került, hogy a mezőgazdaságnak két olyan sajátossága is van, amely 
alapvetően befolyásolja az önköltség mindkét elemét: a biológiai és a természeti tényezők. Az eddig 
leírtak eléggé meggyőzően bizonyítják, hogy a mezőgazdasági termékek önköltségének 
megállapítására általában nem célszerű a normatív önköltségszámítási módszert alkalmazni. A 
gyakorlatban egyébként a vállalatok nem is választják a norma szerinti kalkulációt, tekintettel arra 
is, hogy a számviteli törvény a vállalatok nagyobb része számára egyértelműen az utókalkulációs 
módszert írja elő. (Ez alól csak azok a vállalatok mentesülnek, ahol az értékesítésnek az eladott áruk 
beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely 
üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az 
ötszázmillió forintot nem haladja meg). 

 
A következő kérdés ezek után az, hogy az utókalkuláció alapján számított közvetlen önköltség 

mit tartalmazhat, milyen költségeket foglalhat magába. A számviteli törvény szerint [C. törvény a 
Számvitelről, 2000]: 
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„Az eszköz előállítási értékének részét azok a költségek képzik, amelyek 
a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének 

megváltoztatása, átalakítása, helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 
b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá 
c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 

(együttesen: közvetlen önköltség).” 
 
A közvetlen önköltség megállapításánál a kiindulási alap az, hogy itt a költségnemek 

számlaosztályból (5. számlaosztály) gyűjtjük ki azokat a közvetlen költségeket, amelyek 
elhatárolhatók egy termékre (ezért érdemes a költségek költségnemek szerinti vezetése az 
eredménykimutatást forgalmi költség eljárással készítők számára is). Ezek alapján az általam 
javasolt kalkulációs séma és a kalkulációs tételek tartalma a következő ([Sabján-Sutus, 2003] és 
[Béládi-Kertész, 2005] szintézise alapján): 
1. Közvetlen anyagköltség 

� vetőmagköltség, műtrágyaköltség, növényvédőszer-költség; 
� vásárolt felhasznált növendék-, hízó- és egyéb állatok bekerülési értéke, takarmányköltség; 
� egyéb felhasznált vásárolt és saját termelésű készletek értéke. 

2. Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke 
� öntözési költség, szárítási költség, közvetlen fűtési költség; 
� állategészségügyi költség, teljesítményvizsgálat költsége; 
� idegen gépi szolgáltatások költsége, fenntartó tevékenységek költsége; 
� közvetlen biztosítási és marketing költség, hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj; 
� egyéb szolgáltatások. 

3. Közvetlen bérköltség (pl. munkabér, illetve jutalmak) 
4. Személyi jellegű egyéb kifizetések 
5. Bérjárulékok (pl. munkabér közterhei, illetve a foglalkoztatottak száma alapján megállapított 
egyéb adók) 
6. Értékcsökkenési leírás 
7. Egyéb költségek 

� segédüzemi költségek; 
� közös költségek; 
� különféle egyéb költségek (pl. bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, 

termékpálya szabályozáshoz kapcsolódó – a terméktanácsok javára teljesített – befizetések, 
helyi önkormányzati hozzájárulások). 

8. Le: növénytermesztés káreseményei miatt elszámolt összeg 
9. Közvetlen költség összesen (1+2+3+4+5+6+7-8) 
10. Le: melléktermék értéke 
11. Főtermék közvetlen költsége (9-10) 
12. Főtermék közvetlen önköltsége (Ft/t) 
 

Ami az önköltségszámítás módszerét illeti, meg kell jegyeznem, hogy a mezőgazdaságban az 
egyszerű osztókalkuláció – a rendszerint előállított többféle (tehát nem homogén) termékre 
tekintettel – általában nem, vagy csak termékenként külön-külön alkalmazható. Ehelyett inkább a 
pótlékoló kalkulációt, a standard kalkulációt, vagy termék-ikertermék kontextusban az 
egyenértékszámos osztókalkulációt javaslom. Ezenkívül a mezőgazdasági ágazat előzőekben 
említett speciális jegyei miatt – különös tekintettel a növénytermesztés szezonális jellegére és az 
állattenyésztés hosszú, biológiailag meghatározott termelési ciklusára –, az évközi utókalkuláció 
nem értelmezhető. 

 
Sajátos területe a mezőgazdasági önköltségszámításnak az állatok élőtömeg-kalkulációja. 

Azoknál az állattenyésztési ágazatoknál, amelyeknél a főtermék vagy legalább az egyik főtermék a 
tömeggyarapodás, az állatok élőtömegének önköltségét is ki kell számítani. Az élőtömeg önköltség 
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azt mutatja, hogy az adott kalkulációs egységnél a kalkulációs időszak végéig felnevelt állatok 
összes tömegének költsége mennyi volt, beleértve a kalkulációs egységhez kerülés előtt felmerült 
költségeket is [Miklósyné Ács-Sztanó, 1990]. Ez gyakorlatilag az állatok születésétől kezdődően 
tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek az állatok végtermékké válásáig felmerültek. Tehát 
például a hízómarha élőtömeg-önköltsége tartalmazza a született borjú alomsúlyának önköltségét, 
az itatásos borjú ránevelt élőtömeg-önköltségét, a növendékmarha ránevelt élőtömeg-önköltségét és 
a marhahízlalásban elért tömeggyarapodás önköltségét. A növendék, hízó- és egyéb állatok 
élőtömeg-önköltségének kiszámításához a következő sémát ajánlom ([Sabján-Sutus, 2003] 
feldolgozása alapján): 
1. Nyitóállomány (értékelés: az előző időszak élőtömeg-önköltségén) 
2. Növekedés vásárlásból (értékelés: tényleges beszerzési áron) 
3. Növekedés korosbításból és hízóba állításból (értékelés: mindig az előző – átadó – 
állománycsoport élőtömeg-önköltségén) 
4. Tenyésztésből kiselejtezett és hízóba állított állatok (értékelés: aktuális piaci értéken) 
5. Szaporulat, tömeggyarapodás (értékelés: közvetlen önköltségen) 
6. Élőtömeg és az arra jutó összes költség (1+2+3+4+5) 
7. Élőtömeg-önköltség (6. sor összeg (Ft) / 6. sor tömeg (kg)) 
A séma szerinti élőtömeg-önköltség megállapítását állománycsoportonként a korosítás (például 
szarvasmarhánál először az itatásos borjú nevelés, majd a növendékmarha nevelés, végül a 
marhahízlalás) sorrendjében kell elvégezni. 

 
 

2.3.2.4 Mutatószámok a mezőgazdaságban 

Feltétlenül szükségesnek tartom a mezőgazdaságban használt mutatószámokkal való külön 
foglalkozást, hiszen a vezetői számvitel egyik elsődleges feladata a vezetők támogatása a 
vállalkozás gazdasági helyzetének megítélésében, illetve különféle elemzések készítésében. Bár a 
számviteli törvény nem teszi kötelezővé az ágazati sajátosságok elemzését a beszámolóban, 
véleményem szerint a piac szereplőinek teljes körű, megfelelő tájékoztatásához ez nélkülözhetetlen. 

 
Termőfölddel kapcsolatos mutatószámok 
 
Értelemszerűen a mezőgazdasági tevékenységben meghatározó szerepe van a termőföldnek. Az 

ezzel kapcsolatosan vizsgálandó témakörök a következők: 
� A terület nagysága és annak változása (hektárban); 
� A terület hasznosításának alakulása, vagyis a művelési ágak (szántó, kert, gyümölcsös, 

szőlő, gyep, erdő, nádas, halastó) szerinti összetétele; 
� Földkihasználási mutató: Terület szántóegységben / Terület (hektár) (Az elemzésnél 

lényeges, hogy a különböző hasznosítású területeket valamelyik művelési ág 
hasznosulásában kifejezzük. Magyarországon ez a művelési ág a szántó, amelynél az 1 
hektár szántó jelenti az 1,0 egységet [Himber et al., 2006]); 

� Talajhasznosítási mutató, amely azt fejezi ki, hogy a terület egy adott hányada a termelési 
érték vagy eredmény mekkora hányadát állítja elő: Termelési érték v. eredmény % / Terület 
%; 

� Termésátlag: Összes hozam / Terület (hektár); 
 
Állattenyésztéssel kapcsolatos mutatószámok 
 
Az állattenyésztési ágazatban lényeges az állatállomány különböző szempontok szerinti 

vizsgálata, és kiemelt figyelmet kell fordítani a kapacitáskihasználás elemzésére is. Az elemzéshez 
használt fontosabb mutatók ([Sztanó-Korom, 2002] átdolgozása alapján): 
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� Az állatállomány összetétele faj és hasznosítási irány szerint; 
� Állatállomány számosállatban, amely a különböző fajú, fajtájú, korú és ivarú állatokat közös 

egységre hozva együttesen fejezi ki (a számosállat statisztikai, üzemszervezési 
mértékegység, 500 kg élőtömegű állat vagy állatcsoport); 

� Állatsűrűség mutatója, amely az állatállomány és a földterület viszonyát fejezi ki: Állat 
létszám v. Számosállat / Terület (hektár); 

� Szaporulati mutatószámok, amelyek az anyaállatok kihasználásának mértékét mutatják meg; 
� Elhullást kifejező mutatószámok: Elhullott szopós, növendék vagy felnőtt állatok száma / 

Élőszaporulat; 
 
Állati termékek termelésével összefüggő mutatószámok 
 
Sztanó Imre [1988] elemzési leírásának feldolgozása alapján az állati termékek keletkezésével, 

létrehozásával kapcsolatos mutatószámok közül a következőket tartom fontosnak kiemelni: 
� Átlag tejhozam: Az időszakban termelt tej mennyisége / Tehenek takarmányozási napjai; 
� Nyírási átlag: A lenyírt zsíros gyapjú mennyisége / Nyírt juhok száma; 
� A juh évi átlagos gyapjúhozama: Az adott évben nyírt gyapjú mennyisége / Évi átlagos 

juhállomány; 
� Egy tojóra jutó évi átlagos tojáshozam: Adott időszakban termelt tojások mennyisége / 

Tojók átlagos állománya; 
� Tömeggyarapodás, amely a növekedés vagy hízlalás alatt az állat élőtömegének 

meghatározott időszakra vonatkoztatott növekedése: 
� Abszolút tömeggyarapodás, vagyis a bizonyos időszak alatt a testtömegben bekövetkezett 

növekedés: (Végtömeg – Kezdeti tömeg) / Hízlalási idő 
� Relatív tömeggyarapodás, vagyis a növekedés lendületének mértéke: (Végtömeg – Kezdeti 

tömeg) / Kezdeti tömeg; 
 
 

2.3.2.5 A vezetők feladata a mezőgazdaságban 

A mezőgazdaság területén az utóbbi évtized gazdasági változásainak következményei 
nagymértékben befolyásolták a vezetés működésének feltételeit. A vállalati méretek 
differenciálódása, a mikro-, kis- és közepes méretű vállalatok számának növekedése, a termelési 
szerkezet egyszerűsödése, a vezetési szintek csökkenése, a tulajdonosi pozíciók erősödése, a 
piacgazdasági környezet folyamatos változása mind olyan hatások, amelyek a vezetési feladatokat 
is befolyásolják, illetve folyamatosan módosítják [Berde, 2003]. A hazai irodalomban számos olyan 
cikket olvashatunk, amely az agrárvezetőktől megköveteli a korszerű vállalatirányítási szemlélet, 
módszerek alkalmazását, mint a piaci verseny, az EU csatlakozás, a tudatos és módszeres irányítás 
egyfajta kötelező elvárását. Legtöbben a controllingot, mint a modern vállalatirányítási szemlélet 
egyikét javasolják a mezőgazdasági vállalatok vezetéséhez: az agrárvállalatok eredményes, 
profitorientált működése nem nélkülözheti a controlling alkalmazását [Véry, 2001]. Ezzel kicsit 
vissza is kanyarodtunk a fő témánkhoz, a vezetői számvitel alkalmazásának szükségességéhez, 
hiszen a controlling rendszer működésének egyik – talán legfontosabb – alapja, illetve a 
bevezetésének az egyik legelső fázisa a hatékonyan működő vezetői számviteli rendszer 
alkalmazása. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mezőgazdasági vezetők teendői között új feladatok 
jelentek volna meg, hiszen a teljes üzemgazdaságtan eddig is magába foglalta az ökonómiai, a 
szervezési és a műszaki-gazdasági ismeretek összességét, és ezek együttes alkalmazása adhat csak 
választ a komplex üzemszervezési kérdésekre [Székely, 1990; Erdei, 1962]. Én ezt inkább úgy 
fogalmazom meg, hogy a vezetők elméleti feladatköre nem változott az elmúlt években sem, 
azonban az elméleti feladatok megvalósításához manapság olyan eszközök állnak rendelkezésre – 
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ilyen például a controlling –, amelyek alkalmazása „kötelezőnek” mondható a vállalkozók vezetői 
számára a jelenlegi piaci versenykörülmények közötti fennmaradáshoz. 

 
A következőkben néhány olyan vezetői feladatot emelek ki, amely a magyar mezőgazdasági 

ágazatban hangsúlyosan jelentkeznek: 
� A tervezésnek a vállalkozás irányításában betöltött szerepe, a hosszú és rövid távú tervezés 

fontossága, nélkülözhetetlensége; 
� Új ágazatok, telephelyek létrehozásánál, a meglévők átszervezésénél, átalakításánál a piaci 

feltételek előtérbe kerülése; 
� Az alkalmazottak érdekeltté tétele nemcsak a jobb, az időben elvégzett munkában, hanem a 

jövedelmezőbb, hasznosabb tevékenységben is; 
� A gazdálkodó egységek munkájának megítélésében az elvárt eredmény és a jövedelmezőség 

minden más tényezővel szemben elsőbbséget élvez a feladatok meghatározásánál és 
végrehajtásánál; 

� Korszerű költséggazdálkodás rendszerének kialakítása a tervezés, a felhasználás és az 
ellenőrzés területén egyaránt; 

� Az eredményesség növelésében a költségek csökkentése mellett egyre nagyobb szerepet kap 
az erőforrások ésszerű, hatékony felhasználása;  

� A mezőgazdasági termelés költségszínvonalának állandó emelkedése, a felvevő piac 
korlátozottsága egyre keményebb minőségi követelményeket szab a mezőgazdasági 
vállalkozások vezetőinek. A vezetőknek gyorsan és rugalmasan kell tudni alkalmazkodni a 
közgazdasági környezetben és a vállalkozás erőforrásaiban bekövetkező változásokhoz 
[Reke, 1996]; 

� A folyamatos ellenőrzés, elemzés, a veszteséges ágazatok és a veszteség okainak feltárása, 
illetve gyors döntés igénye az ágazat jövőjéről, hogy a veszteség tovább ne növekedhessen. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1 Anyagok, adatbázisok 

Kutatásom alkalmazott hátterét megalapozza az, hogy szakmai pályafutásom során a 
PricewaterhouseCoopers nemzetközi könyvvizsgáló cég magyarországi leányvállalatánál dolgoztam 
3 évig. Ezalatt gyakorlati kapcsolatba kerültem számos magyar vállalat felsővezetésért felelős 
személyeivel, valamint betekintést nyertem a vállalkozások pénzügyi-, számviteli- és menedzsment 
tevékenysége során létrejövő információkba illetve az ott alkalmazott eljárásokba. 

 
Szakirodalmi kutatásomhoz áttekintettem a szakma jelentősebb magyar és idegen nyelvű 

publikációit, a téma oktatásával foglalkozó nemzetközileg elismert intézmények kiadványait, 
jegyzeteit. Tanulmányoztam továbbá a pénzügy, a számvitel, a kontrolling és általánosságban a 
menedzsment témakörében az utóbbi évtizedben megjelent magyar és nemzetközi szakkönyvek, 
újságok, szakfolyóiratok cikkeit, különös hangsúlyt fektetve a mezőgazdasági szektorral 
kapcsolatban megjelent írásokra. Elolvastam az e témakörrel kapcsolatos hazai és Európai Uniós 
törvények, szabályozások, rendeletek anyagait, a Központi Statisztikai Hivatal és az Agrárgazdasági 
Kutató Intézet által közzétett statisztikai elemzéseket, és az irodalomjegyzék internetes 
hivatkozásaiban megjelölt elektronikus forrásokat. Részt vettem több konferencián és szakmai 
rendezvényen, amelyek az általános elméleti háttér mellett olyan hasznos gyakorlati tapasztalatokat 
és aktuális híreket is szolgáltattak számomra, amelyeket pozitívan tudtam kamatoztatni a 
dolgozatom készítésénél. A szakirodalom feldolgozásánál a modern menedzsment-szemlélet és a 
mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai kerültek előtérbe. Részletesen áttekintettem a nemzetközi 
szakmai műveket, összevetettem a magyar nyelven megjelent írásokkal, kiértékeltem az esetleges 
különbségeket, és ezek alapján a modern és gyakorlatias szemléletű műveket, leírásokat, 
módszereket és eljárásokat helyeztem előtérbe. Véleményem szerint ugyanis a magyar gazdaság 
területével foglalkozó témák feldolgozásánál – az elmúlt évtizedek gyorsan változó gazdasági 
eseményeinek következményeként – rendkívül fontos szerepe van a korszerű és praktikus szakmai 
megközelítéseknek. 

 
A dolgozatom írása, és – különös tekintettel – a kérdőív kialakítása során az Agrárgazdasági 

Kutató Intézet szakértőivel, kutatóival és munkatársaival folytatott konzultációkból merített 
szakmai tudást és tapasztalatot használtam fel. Az általuk rendelkezésemre bocsátott statisztikák, 
elemzések, szakmai kiadványok, adatbázisok és egyéb források értékes anyagot biztosítottak a 
kérdőív összeállításához, amelyet ezek segítségével a kutatási célnak leginkább megfelelően 
sikerült elkészítenem. 

 
A kérdőíves felmérésben nagy segítségemre volt Magyarország legjelentősebb méretű és 

legnagyobb földrajzi kiterjedésű ügyfélkörrel rendelkező tesztüzemi adatokat könyvelő irodája, a 
Trendcoop Kft. és annak adatbázisa. A Kft. közreműködésének köszönhetően jutottam hozzá 
azokhoz az adatokhoz, amelyek a legjelentősebb alapot szolgáltatták a 2. számú mellékletben 
bemutatott kérdőív felvételéhez. A kérdőívek kitöltése egyrészt a Trendcoop Kft. adatbázisaiban 
rendelkezésre álló gazdasági adatok, másrészt a megkérdezésben részt vett gazdaságok vezetői által 
közölt általános vezetéssel, attitűddel, pénzüggyel és számvitellel kapcsolatos adatok alapján 
történt. A kérdőívekben felvett adatok bizalmas információk, amelyeknek dolgozatomban való 
megjelenítésére anonim módon van lehetőségem a Trendcoop Kft. igazgatói kérésének és 
beleegyezésének megfelelően.  
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3.2 Alkalmazott kutatási módszer 

3.2.1 A mintavételi eljárás, szempontok 

Kutatásomat olyan mezőgazdasági tevékenységű vállalkozások körében végeztem, amelyek 
részei az EU FADN rendszerébe való adatszolgálatást lehetővé tevő magyar Tesztüzemi 
Információs Rendszer hálózatának. A magyarországi mezőgazdasági vállalkozások ilyen irányú 
megszűrését az indokolta, hogy kutatásomban többek között a vezetői számvitel és az FADN 
rendszer alkalmazásának egymásra gyakorolt pozitív kölcsönhatását is vizsgáltam. 

 
A minél pontosabb következtetések levonása és a lehetőségekhez mérteni reprezentativitás 

elérése érdekében a mintavételi eljárás során két alapvető szempontot kellett szem előtt tartani. 
Egyrészt a gazdaságok csoportokba osztását, bekategorizálását, hogy az a lehető legnagyobb 
mértékben támogassa a kutatási eredményeket, másrészt a földrajzi lefedettséget. Így e két 
meghatározó tényező alapján rétegzett mintavételt alkalmaztam. 

 
 

3.2.1.1 Gazdaságok tipológiája 

A vizsgált gazdaságokat három különböző csoportba osztottam a méretük alapján: kicsi-, 
közepes-, és nagyméretű gazdaságok. Erre azért volt szükség, hogy a kapott eredmények 
összehasonlíthatóak legyenek egymással. A különböző méretű gazdaságoknál mutatkozó pénzügyi-, 
informatikai-, technikai ellátottság, specializálódási fok, gazdasági- és informatikai szaktudás 
ugyanis jelentősen eltér egymástól, így a gazdaságok méretet figyelembe nem vevő 
összehasonlítása hibás következtetések levonásához vezethetne. A sokaságból való mintavételezés 
során egyenlő arányban választottam a kicsi-, a közepes- és a nagyméretű vállalkozásokból. 

 
Az egyes méretkategóriák kialakításához az Európai Unió módszertanát vettem alapul, 

tekintettel többek között arra, hogy a kutatási célomnak megfelelően kifejezetten az FADN-ben 
részt vevő gazdaságok képezték a vizsgálódás tárgyát. Már az Európai Unió első 
gazdaságszerkezeti összeírásait követően is világossá vált, hogy a gazdaságok nagy száma, 
heterogenitása megnehezíti a közösségi szintű összehasonlítások, elemzések elkészítését, ezért 
egységes szempontok kidolgozása vált szükségessé [Laczka, 2007]. Az egységes szempontokat a 
mezőgazdasági üzemek közösségi tipológiájáról szóló Európai Bizottsági határozat alapján a 
gazdaságok gazdálkodási típusa, vagyis tevékenységi köre és az üzemek gazdasági mérete szerinti 
homogén csoportjainak kialakítása jelentette. Magyarországon ezen kívül a gazdálkodások 
üzemformája is – egyéni vagy társas – külön szempontként jelenik meg az adatgyűjtés során. Ezen 
ismérvek alapján kerülnek megfigyelésre az egyes gazdaságok az Unió különböző országaiban, 
régióiban. Dolgozatom szempontjából ezek közül különösen a gazdaságok méretbeli besorolásának 
van jelentősége. A tevékenységbeli vagy üzemforma szerinti különbözőségek ugyanis nem vonnak 
maguk után eltérő gazdasági szemléletet vagy egyéb vezetői számvitel alkalmazásával kapcsolatos 
tényezőt. Ezért felmérésemet kizárólag a méretkategóriák szerinti megosztottság szerint végeztem 
el az egyes földrajzi megfigyelési egységekben (bővebben ld. a 3.2.1.2 Földrajzi lefedettség című 
alfejezetben), tevékenység szerinti megosztottság alapján nem vizsgáltam a gazdaságokat. 

 
A gazdaságok méretét a Bizottsági határozat a gazdaság összes átlagos standard fedezeti 

hozzájárulása (továbbiakban SFH) alapján határozza meg, mértékegysége az európai méretegység 
(EUME). Az SFH a gazdaságok tartós jövedelemtermelő kapacitását fejezi ki a termelőeszköz-
ellátottság, a termelési szerkezet és a termőhelyi adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság 
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ökonómiai méretének meghatározására is jól felhasználható. Kiszámítása a termelőtevékenységek 
fajlagos SFH értékének (egységnyi méretre vonatkozó normatív – átlagos időjárási és üzemi 
feltételekre vonatkoztatott – fedezeti hozzájárulás) a tevékenységek adott üzemben található 
méretével való megszorzása, majd a szorzatok összegzése által történik [Keszthelyi, 2007]. A 
fedezeti hozzájárulás meghatározása a bruttó termelés pénzügyi értékének (főtermék és másodlagos 
termékek támogatásokkal növelt összege) és a megfelelő közvetlen v. változó költségek értékének a 
különbözeteként értelmezhető. Változó költségeket jelentenek növénytermesztés esetében a 
vetőmagok, a vásárolt műtrágya, növényvédő szerek, öntözővíz, fűtés, szárítás és meghatározott 
marketing-, feldolgozási-, biztosítási költségek, illetve egyéb közvetlen költségek. Állattartás 
esetében az állatállomány-pótlás költsége, a takarmány, az állatorvosi díj, a fedeztetés és a 
mesterséges termékenyítés költsége, a teljesítményvizsgálati- és hasonló költségek, továbbá szintén 
meghatározott marketing-, feldolgozási-, biztosítási költségek, illetve egyéb közvetlen költségek 
lehetnek ilyen jellegű költségek. Nem tartoznak például a levonandó költségek közé a munkaerő-
költségek, a gépek, az épületek, az üzemanyagok és kenőanyagok, a karbantartás és értékcsökkenés 
a gépeknél, berendezéseknél, vagy a harmadik személy által végzett szerződéses munka. Végül a 
mezőgazdasági üzem európai méretegységben meghatározott gazdasági méretét úgy kapjuk meg, 
hogy az Euróban kifejezett SFH értékét elosztjuk a Közösség globális mezőgazdasági trendjei 
szerint figyelembe veendő együtthatóval, amely jelenleg 1200. Ezt az együtthatót a tagállamokkal 
való egyeztetés után, minden évben a Bizottság számolja ki és teszi közzé [377 sz. Bizottsági 
határozat, 1985]. 

 
Mindezeket figyelembe véve az EUME-ben kifejezett üzemméreteket, méretosztályokat és a 

kérdőívemben használt ehhez kapcsolódó méretkategóriákat a 8. táblázat tartalmazza. 
 

8. táblázat: A kutatásban használt üzemméret-kategóriák 
Méretkategória az 
EU tipológiában 

(377/1965 sz. 
Bizottsági 
Határozat) 

Európai 
méretegységben 

kifejezett kategóriák 
(377/1965 sz. 

Bizottsági Határozat) 

A felső 
határ 

Euróban 

A felső határ 
ezer 

Forintban 
(1Euró = 
250Ft) 

A 
Magyarországon 

használt 
méretkategória 

neve (AKI) 

Kérdőívben 
használt 

méretkategória 
neve 

I. < 2 EUME 2 400 600 
nagyon kicsi 

KICSI 
II. 2 – 4 EUME 4 800 1 200 

III. 4 – 6 EUME 7 200 1 800 
kicsi 

IV. 6 – 8 EUME 9 600 2 400 

V. 8 – 12 EUME 14 400 3 600 
kis-közepes 

KÖZEPES VI. 12 – 16 EUME 19 200 4 800 

VII. 16 – 40 EUME 48 000 12 000 nagy-közepes 

VIII. 40 –100 EUME 120 000 30 000 nagy 
NAGY 

IX. 100 – EUME 300 000 75 000 igen nagy 

Forrás: Saját összeállítás a 377. számú Bizottsági Határozat [1985] és az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
méretkategóriái felhasználásával 

 
 

3.2.1.2 Földrajzi lefedettség 

A földrajzi lefedettség fontos szempontként merült fel a mintavételi eljárás lehetőségekhez 
mérteni reprezentativitásának megőrzése érdekében. A sokaság megfelelő képviseléséhez 
elengedhetetlen a régiók megfelelő, nagyjából egyenlő arányban való mintabeli szerepeltetése. Ezek 
alapján az országot 3 nagyobb tájegységre osztottam a következő régiók besorolásával:  

� Nyugati tájegység kategória: ebbe a kategóriába soroltam a Nyugat-, a Dél-, és a Közép-
dunántúli régiókat; 

� Keleti tájegység kategória: ide soroltam az Észak-, és Dél-alföldi régiókat, illetve az Észak-
magyarországi régiót; 
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� Közép-Magyarország kategória, amelybe egyedül a Közép-Magyarországi régiót vettem 
bele. 

 
A vizsgált gazdaságok kiválasztása tehát úgy történt, hogy biztosítva legyen az előzőekben 

említett három kategória kvázi egyenlő részvétele a mintában, figyelembe véve némiképp az azon a 
tájegységen tevékenykedő összes vállalkozás számát is. Így a három kategóriából körülbelül 30 és 
40% körüli arányban kerültek a mintába elemek, de inkább a 30% felé közelített az arány azokban a 
tájegységekben, ahol nem olyan nagy az összes vállalkozások számossága, illetve inkább 40% felé, 
ahol abszolút értékben egyébként is több vállalkozás működik. Ennek eredményeképpen a közép-
magyarországi kategória lett a legkisebb számban képviseltetve (27%), hiszen relatíve ott 
tevékenykedik a legkevesebb gazdaság a másik kettő – több régiót is magába foglaló – kategóriához 
viszonyítva. A Nyugati tájegység kategóriájából 41%-os, míg a Keleti tájegység kategóriájából 
pedig 32%-os ez az arány. A kutatási minta földrajzi lefedettségével kapcsolatos adatokat a 9. 
táblázat foglalja össze.  

 
9. táblázat: A kutatási minta által képviselt földrajzi lefedettség 

Magyarországi régiók Kutatási kategória Mintába 
kerülési arány (%) 

Nyugat-Dunántúl 

Nyugati tájegység 41% Közép-Dunántúl 

Dél-Dunántúl 

Közép-Magyarország Közép-Magyarország 27% 

Észak-Magyarország 

Keleti tájegység 32% Észak-Alföld 

Dél-Alföld 

ÖSSZESEN  100% 

Forrás: Saját összeállítás 
 
 
 

3.2.2 Primer és szekunder kutatási módszerek 

Kutatásomat szekunder típusú adatgyűjtéssel és kvalitatív kutatással kezdtem annak érdekében, 
hogy pontosabban körül tudjam határolni a kutatási problémát és az elvégzendő kutatási 
feladatokat. 

 
Szekunder adatgyűjtésem keretében sokat beszélgettem számos – főleg az Agrárgazdasági 

Kutató Intézetben, munkahelyemen, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalban, és az Európai 
Unió Mezőgazdasági Igazgatóságában dolgozó – szakértővel, kutatóval, illetve a mezőgazdaságban 
tevékenykedő kisebb és nagyobb vállalatok vezetőivel. Mindemellett sok – interneten és Európai 
Uniós adatbázison keresztül elérhető – ágazati értékeléseket, gazdasági trendeket nyomon követő 
elemzéseket olvastam, amelyek jelentősen mélyítették és aktualizálták a témában addig szerzett 
információimat. A másodlagos, vagyis szekunder típusú információk nagyon jó támpontot 
jelentenek a kutatás megkezdésekor. Ezen kívül a szekunder adatgyűjtés folyamata viszonylag 
gyors és olcsó, azaz könnyen hozzáférhetők az adatok, és megszerzésük nem jár jelentős költséggel 
[Eszes, 2000]. A mai modern információs társadalmakban egyedül az információ túláradat jelenthet 
apróbb nehézséget a gyakorlatban, jó néhány esetben ugyanis a szekunder információ-források 
közötti választás, illetve a megszerzett információk megszűrése igenis hosszadalmas és fáradságos 
munkát jelenthet. 
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A szekunder adatok gyűjtése mellett a kvalitatív kutatás is hasznos volt számomra a kutatási 

probléma minél precízebb feltérképezéséhez és a kérdőív tökéletesítéséhez.  Mélyinterjúkat 
készítettem, amelyek során egyrészt az előzetes kérdőívem kérdéseit tárgyaltam meg az 
interjúalanyokkal, másrészt szabad beszélgetés keretében próbáltam feltárni ok-okozati tényezőket, 
véleményeket, attitűdöket és motivációkat a vizsgált témával kapcsolatban. Összesen tizenkét 
vállalatvezetővel készítettem helyszíni interjút, amelyekből a 3.2.1.1. pontban felvázolt üzemméret-
kategóriák alapján, négy a kicsi, négy a közepes és négy a nagyméretű gazdaságok körébe tartozott. 
A földrajzi eloszlásuk is nagyjából egyenletes volt, öt a nyugati tájegységbe, négy a keletibe, míg 
három a közép-magyarországi tájegységbe tartozott. Egy-egy interjú átlagosan 1,5-2 órát vett 
igénybe, amelynek során közösen értékeltük az interjúalany gazdálkodásának vezetői számviteli 
vetületeit és a témával kapcsolatos általános elméleti álláspontját. A vállalkozások vezetőivel 
folytatott interjúk során a személyes kapcsolat előnyeit használtam ki. Az itt szerzett kutatási 
eredmények – a viszonylag kis elemszámból adódóan – természetesen nem számszerűsíthetők, és 
nem alkalmasak általános következtetések levonására. A kvalitatív adatgyűjtés alapján világossá 
vált, hogy a kutatási körbe bevont gazdaságok kisebb körből való vételére volt szükség, a merítési 
alap ugyanis túl heterogén volt ahhoz, hogy általánosítási törekvéseimet ne csak nagyon felületes 
szinten állapíthassam meg, illetve hogy speciálisabb jellegű megfigyeléseket is elvégezhessek. 
Kutatásom e fázisában leszűkítettem tehát a megfigyelési körömet a közepes méretű 
vállalkozásokra. Ez főleg azért volt indokolt, mert addigi adatgyűjtésem alapján a kisméretű 
vállalkozások egyikénél sem volt fellelhető bármilyen jellegű vezetői számviteli alkalmazás vagy 
tesztüzemi információs rendszeri felhasználás. Ezekre a legtöbb esetben sem a technikai háttér, sem 
a vezetői szaktudás, sem az alkalmazotti létszám nem adott lehetőséget. Ebben a rétegben tehát a 
vezetői számvitel alkalmazásának vizsgálata nem volt értelmezhető. A nagyméretű vállalkozásoknál 
pedig általában olyan szintű specializáció jött létre, hogy teljesen elkülönült egymástól a vezetői 
számvitellel, a tesztüzemi információs rendszeri feladatokkal és az általános menedzsmenttel 
foglalkozó vállalati egység vagy személy, így az ezek közötti kapcsolatok, összefüggések nem, 
vagy csak nagyon nehezen rajzolódtak ki a felmérés során. 

 
A kutatási irány és a célcsoport megfelelőbb meghatározása hatékonyabbá és eredményesebbé 

tette a kutatásomat, ahol ezen a szinten már az elsődleges adatgyűjtési fázisba, vagyis a primer 
kutatási módszerek alkalmazásához értem. Az általánosan ismert módszerek közül a kérdőíves 
felmérést választottam, mert ez felelt meg leginkább a kutatási célom eléréséhez. A célsokaságban 
olyan közepes méretű vállalkozások (társas és egyéni gazdaságok) szerepeltek, amelyek tagjai a 
magyarországi Tesztüzemi Információs Rendszernek. Ebből a jelenleg körülbelül 800 [Keszthelyi, 
2007] vállalkozásból összesen 60 darab került kiválasztásra a 3.2.1 pontban leírt szempontok 
figyelembe vételével. A megkérdezés kérdezőbiztos közreműködésével zajlott le, amelynek 
köszönhetően a válaszadási hajlandóság 100%-os volt, és a kutatás összességében is sokkal 
hatékonyabb, eredményesebb és szakszerűbb lett. Ezen kívül a külföldi szakkifejezések esetében a 
félreértések elkerülése érdekében a különböző fogalmak definícióit feltüntettem a kérdőív utolsó 
oldalán, így biztosítható volt, hogy a megkérdezettek pontosan értik azokat. A kérdőíves felmérés 
során kapott eredmények kiértékeléséhez a tudományos szintű elemzésekhez leggyakrabban 
használt, világszinten elismert statisztikai programcsomagot, az SPSS-t (Statitistical Package for the 
Social Sciences) használtam. 

 
 
 

3.2.3 A kérdőív 

A primer kutatásom során alkalmazott kérdőívet a 2. számú melléklet tartalmazza. A 
következőkben a kérdőív szerkezetét és kérdéstípusait írom le. 
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3.2.3.1 A kérdőív szerkezete 

Négy kérdéskört vizsgáltam a kérdőívben. Az első a vállalatokkal kapcsolatos általános 
ismérvekkel foglalkozik. Ide tartozik a vállalkozás méretkategóriája a 3.2.1.1 pontban leírt Európai 
Uniós tipológia szerint, a foglalkoztatottak száma, az átlagos éves nettó árbevétel, a gazdaság 
tevékenység kategóriája, tevékenységi területének földrajzi meghatározása stb. a második a vezetői 
számvitel alkalmazására vonatkozó általános kérdéseket tartalmaz. Például, hogy alkalmazásra 
kerül-e egyáltalán bármilyen vezetői számviteli eszköz, milyen régóta, mi a vezetői réteg és a többi 
munkavállaló tapasztalata, hozzáállása ezzel kapcsolatban, milyen gátló és pozitív tényezőket lát a 
vezetői réteg a vezetői számvitel alkalmazásával kapcsolatban stb. a harmadik kérdéskör a vezetői 
számvitel alkalmazására vonatkozó részletesebb kérdéseket tárgyalja. Többek között a vállalkozás 
által alkalmazott költségekre és általános üzletmenetre vonatkozó tervek készítését, költségvetési 
eljárásokat, költségek engedélyezését, kalkulációját, elszámolását, önköltségszámítási módszereket, 
mutatószámok használatát és elemzését, illetve egyéb tervezési, ellenőrzési módszereket. Az utolsó 
kérdéskörben a vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer kapcsolatát vizsgáló 
kérdések találhatóak. Itt jelenik meg a vezetői réteg általános hozzáállása a Tesztüzemi Információs 
Rendszerhez, milyen hasznosságot tulajdonítanak neki a vállalton belül, felismerik-e a rendszer 
pozitív felhasználási lehetőségeit és a vezetői számviteli elemzésekkel való összefüggéseit, illetve 
hogy milyen fejlesztési lehetőségeket tudnának elképzelni ezen a területen. 

 
 

3.2.3.2 Kérdéstípusok 

A kérdőívben egyaránt előfordulnak zárt és nyitott kérdések. Nyitott kérdésekre elsősorban a 
vizsgált személyek tudásának, szakmai felkészültségének, véleményének, gondolkodásának, 
ötleteinek, igényeinek a felméréséhez volt szükség. Ezen kívül használtam ilyen jellegű kérdéseket 
ellenőrzési célból is, ahol az indoklásbekérések alapján eldönthető, hogy a vizsgált személy valós 
adatokat közölt-e az ellenőrzött kérdésben. A kérdőív nagy része azonban zárt kérdéseken alapszik, 
amelyekre a vizsgálandó alanyok előre meghatározott módon tudnak válaszolni. Nagy előnye ez 
utóbbi típusú kérdéseknek, hogy megválaszolásuk egyszerű, nem veszi el a válaszolási kedvet, és 
kiértékelésüknél is egyértelműbb eredményekkel dolgozhatunk, mint a nyitott kérdéseknél. 

 
Szerepelnek a kérdőívben klasszikus eldöntendő kérdések, de megtalálhatóak a sorba 

rendezéses kérdések is, amelyek lehetőséget adnak több válasz megadására, valamint ezek 
rangsorba rendezésére is. Fontos szempont volt számomra, hogy a kérdőív megfelelő kialakításával 
minél inkább előkészítsem a kiértékelés jó minőségét, és a válaszok minél jobban mérhetőek, 
számszerűsíthetőek legyenek. 

 
 
 

3.2.4 Az elemzés és értékelés módszere 

A kérdőívekben rögzített információk tudományos módszereken alapuló statisztikai elemzéssel 
és értelmezéssel kerültek kiértékelésre a dolgozat következtetéseinek megfelelő minőségű 
alátámasztása érdekében. Alapvető célom volt, hogy az összegyűjtött adatokból valóban 
felhasználható információkat hozzak létre. A kérdőív kérdéseinek bekódolása után Microsoft Excel 
programmal történt adattisztítást hajtottam végre, majd a kiértékeléshez szükséges számítógépes 
adatfeldolgozást az SPSS (Statitistical Package for the Social Sciences) statisztikai 
programcsomaggal végeztem el különböző statisztikai elemzési módszerek alkalmazásával. Az 
eredmények sok táblázattal és grafikonnal kerültek bemutatásra hogy minél érthetőbbek és 
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befogadhatóbbak legyenek az olvasók számára. A szemléltetést segítő ábrák, diagramok, 
hisztogramok Microsoft Excel program segítségével készültek.  

 
Elemzéseimhez számos statisztikai módszert felhasználtam, amelyekből a leggyakrabban 

alkalmazottak a következők voltak. 
 
Az egyváltozós elemzés minden adatbázis-elemzés első lépései között szerepel. Ezek közül 

alkalmaztam a leggyakoribb helyzetmutató számokat, mint pl. az átlag-, a medián-, és a módusz 
számítást, továbbá csúcsosság és ferdeség alakmutató számokat, amelyek az eloszlás alakját 
vertikálisan és horizontálisan is leírják. 

 
Az attitűd kérdések kiértékeléséhez felhasználtam a Likert-típusú mérési módszert, amely a 

kérdőíves felméréseknél a legáltalánosabban, legszélesebb körben elterjedt, legjobban értelmezhető 
kérdőívskála [Szokolszky, 2004]. Az egyes tényezők hatását ötfokozatú Likert-skálával mértem, 
mely esetén csak a legkisebb és a legnagyobb érték volt szövegesen definiálva (leginkább igaz, 
illetve egyáltalán nem igaz). Így a különböző tényezőkre adott válaszok átlagpontszámával mérni 
tudtam az adott vélemények erősségét. 

 
A két vagy több változó közötti összefüggések elemzéséhez nagyon gyakran használtam a 

kereszttábla-elemzést az elemzés egyszerűsége és a kapott információk könnyű értelmezhetősége 
miatt. Az ilyen típusú elemzésekkel arra kerestem a választ, hogy két nominális vagy ordinális 
változó kapcsolatban áll-e egymással, és ha igen, akkor milyen mértékű ennek a kapcsolatnak az 
erőssége. Ezt a fajta vizsgálatot alkalmaztam azokban az esetekben, amikor arra voltam kíváncsi, 
hogy akik egy kérdésre ugyanazt válaszolták, mit válaszoltak egy másik kérdésre vagy több másik 
kérdésre. Az itt használható statisztikai mutatók közül leginkább a Phi és a Cramer-féle V mutatót 
alkalmaztam az esetleges kapcsolatok erősségének a vizsgálatához. 
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4. SAJÁT VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

Egyrészt az irodalmi áttekintésem során olvasottak alapján, másrészt a vezetői számvitellel 
foglalkozó magyar irodalmi források költséggazdálkodásra való fókuszálásának 
következményeként, általánosságban azt az eredményt vártam, hogy a gyakorlat összhangot fog 
mutatni az elérhető magyar nyelvű szakelmélettel, miszerint a vezetői számvitel jórészt a 
költségekkel, illetve azok tervezésével, elemzésével foglalkozik. Ezt a kérdőíves felmérésem nem 
igazolta vissza egyértelműen, amely megmutatja a vezetői számviteli kultúra, de egészében véve a 
pénzügyi-gazdasági kultúra utóbbi években végbement változását, fejlődését a magyar 
vállalkozásoknál. Kutatásomból éppen az derült ki, hogy a költséggazdálkodás területén több 
tekintetben is hiányosságokkal küzd a gyakorlat, a vezetői számvitel módszerének lényegi elemeit 
és céljait tekintve azonban kevésbé elmaradott helyzetnek lehetünk tanúi. Sajnos számos gazdaság 
vezetőjének nem volt határozott fogalma a vezetői számvitel elméleti és gyakorlati hátteréről, és 
nem volt ritka az sem, hogy a vezetők – a válaszlehetőségek előre való megadása mellett – nem 
tudták megmondani, hogy vállalkozásuk milyen fajta eredménykimutatást, költségelszámolást vagy 
önköltségszámítási módszert alkalmaz. Azoknak a gazdaságoknak a vezetői viszont, ahol már 
megvalósításra került a vezetői számvitel bármilyen nemű alkalmazása, viszonylag tájékozottak a 
felhasználási gyakorlatot és területet illetően. Továbbá kedvező tapasztalatokkal rendelkeznek az 
alkalmazás eredményeire nézve, pozitívan állnak hozzá a modern vállalkozásfejlesztési 
módszerekhez, és nyitottak az új irányokba való fejlődésre. 

 
A következőkben a kérdőíves felmérésem eredményeit az egyes kérdések, kérdéskörök mentén 

haladva írom le. A felméréshez használt kérdőív a 2. számú mellékletben található. 
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4.1 A vállalatok ismérvei 

A kérdéscsoportban általános demográfiai kérdéseket vizsgáltam a gazdaságokkal 
kapcsolatban. 

 
Az első kérdés főként ellenőrző kérdésként szolgált. Mivel a felmérésben csak a közepes 

méretű gazdaságokra koncentráltam, csak olyan vállalatok esetében kerültek elemzésre a válaszok, 
amelyek ennél a kérdésnél a közepes (40 EUME/12 000 eFt > gazdaság SFH értéke > 8 EUME/2 
400 eFt) méretkategóriát jelölték meg. 

 
A második kérdésnél, a foglalkoztatottak számának tekintetében, a válaszadók túlnyomó 

többsége (78,3%-a) mindössze 1 vagy 2 embert foglalkoztat, további kilenc vállalat hármat, két 
vállalat négyet, míg egy-egy vállalat ötöt, illetve kilencet (6. ábra). A megkérdezettek körében az 
átlagos foglalkoztatotti létszám 1,97 fő, mindössze 1,119 fős szórással (56,8%-os relatív szórás), 
ami elsősorban abból adódik, hogy a válaszadók több mint kétharmada a két legkisebb csoportba 
tartozik. Mind a medián, mind a módusz 2. 

 

 
6. ábra: A foglalkoztatottak számának megoszlása a vizsgált vállalkozásoknál 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Az éves nettó árbevétel vizsgálatánál a kapott átlagos érték 14 122 ezer Ft, míg a medián 

11 425 ezer Ft. Vagyis a megjelölt árbevétel értékek többsége az átlagnál kisebb, utóbbi adat 
viszonylagos nagyságát a néhány magasabb (12 db 20 millió Ft feletti) érték adta. A 64%-os relatív 
szórás közepesen nagynak nevezhető. Mivel minden adatot csak egyszer jelöltek meg a gazdaságok, 
így a módusz vizsgálata nem hozna eredményt. A gazdaságokat 5 egyenlő osztályközre osztva 
árbevételük alapján, a 10. táblázatban bemutatott csoportokat kaptam. Ez is jól mutatja az árbevétel 
szerinti megoszlás magasabb értékek felé történő eloszlását, mivel az osztályközök mérete 
folyamatosan nő. 
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10. táblázat: A vizsgált vállalatok éves nettó árbevételének egyenlő osztályközű megoszlása  

Árbevétel Gazdaságok száma 

0 – 7 289 ezer Ft 12 db 
7 289 ezer Ft – 9 698 ezer Ft 12 db 
9 698 ezer Ft – 13 406 ezer Ft 12 db 
13 406 ezer Ft – 20 687 ezer Ft 12 db 
20 687 ezer Ft felett 12 db 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Az egy alkalmazottra eső árbevétel normális eloszlást mutat, amelyet a 7. ábra hisztogramja jól 

szemléltet. Az ábrán látható, amit az osztályközökre bontás esetén már leírtam, hogy az egy 
alkalmazottra eső árbevétel értékek jellemzően a minimális érték közelében fordulnak elő a 
leggyakrabban és a magasabb árbevételek előfordulása ritkább, vagyis a normál görbe jobbra 
elnyúló alakot mutat.  

 
 

 
7. ábra: A vizsgált vállalkozások egy főre eső árbevételének eloszlása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Kiszámítottam az egy alkalmazottra eső árbevételeket a 2. és a 3. kérdés alapján, majd annak 

érdekében, hogy az összefüggések több szempontból is vizsgálhatóak legyenek, osztályközökbe 
rendeztem ezeket. A legalsó osztályközt a 2 millió Ft/fő alatti vállalatok alkották, majd ezt követték 
a további osztályközök 2-2 millió Ft/fő lépcsőkben. A legfelső osztályközt a 10 millió Ft/fő feletti 
árbevételű cégek alkották. Az egyes kategóriák közötti megoszlást a 8. ábra diagramja mutatja. 
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8. ábra: Az árbevétel kategóriák megoszlása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A gazdaságok tevékenységét vizsgálva látható, hogy a nagy többségük foglalkozik 

növénytermesztéssel. A csak növénytermesztéssel foglalkozók aránya 55% volt a válaszadók 
között, a megkérdezettek egyharmadát a vegyes (mind állattartó, mind növénytermesztő) 
gazdaságok alkották, míg mindössze 8,5% (5 gazdaság) volt a kizárólag állattartásban 
tevékenykedők aránya (9. ábra). 

 

 
9. ábra: A gazdaságok tevékenységi területeinek megoszlása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A tevékenység földrajzi területét nézve – a minta válogatásának megfelelően – viszonylag 

egyenletesen oszlottak el a gazdaságok a közép-magyarországi-, a nyugati- és a keleti tájegységek 
között (10. ábra). 

 



 

79 
 

 
10. ábra: A gazdaságok földrajzi tevékenységi területeinek a megoszlása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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4.2 A vezetői számvitelre és annak alkalmazására vonatkozó 

általános vizsgálatok eredményei 

A kérdéscsoport elején arra vártam választ a gazdaságoktól, hogy ők mit értenek a vezetői 
számvitel fogalma alatt. E nyitott kérdés segítségével felmérhető volt, hogy mennyire ismerik a 
témakört, mennyire tudják egyáltalán, hogy miben segítheti ez az eszköz a munkájukat. Bár a 
válaszadók között számos kisméretű cég volt, többen is jelöltek meg olyan szempontokat, amelyek 
valóban igazak a vezető számvitelre (11. táblázat). 

 
11. táblázat: Mit értenek a vállalatok a vezetői számvitel fogalma alatt? 
Megjelölt jellemző Előfordulások gyakorisága (db) 

Segíti a döntéshozatalt 13 
Segíti a gazdaság működését 5 
Információt szolgáltat 2 
Költségcsökkentés – bevétel növelés eszköze 7 
Mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, egyéb 
számviteli dokumentum 

14 

Nem tudja/nincs válasz 19 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Azokról, akik az első jellemzőt említették elmondható, hogy sikerült megragadniuk a vezetői 

számvitel fogalomkörének egyik legfőbb tényezőjét. Sőt bár önmagában tágabb értelmezésnek 
mondható, és van a jellemzők között olyan is, amely általános értelműként is felfogható, de a 
második, harmadik és negyedik válasz sem tekinthető helytelennek. 14 vállalat tartotta a vezetői 
számvitelt pusztán azonosnak az éves beszámoló elemeivel, vagy egy főkönyvi kivonattal, és 
mindössze 19-en nem tudtak semmilyen definíciót vagy jellemzőt megnevezni. Összességében 
megállapítható, hogy a válaszadók 45%-a (első 4 jellemző) járt közelebb a vezetői számvitel 
területéhez, 55%-uk pedig inkább távolabb. Úgy érzem elöljáróban kijelenthető, hogy a kutatás 
eredményeire alapozott fejlesztési teendők szükségesnek tűnnek, mert ezen az arányon jó lenne 
javítani. 

 
Ezután a válaszadókkal ismertetésre került a vezetői számvitel fogalma, amely szükséges volt 

ahhoz, hogy értékelhető módon tudjanak válaszolni a következő kérdésekre. Azt vizsgáltam, hogy 
alkalmazásra kerülnek-e vezetői számviteli eszközök a vállalatnál, és ha igen, milyen régóta. Sajnos 
a gazdaságok közel kétharmadánál a válasz nem volt. A maradék egyharmad esetében pedig a 3 
évnél régebben, illetve nem régebben alkalmazók aránya közel azonos volt (11. ábra). Mindezek 
ellenére a közel 17%-nyi 3 évnél régebben alkalmazó vállalatok aránya azt mutatja, hogy sok 
helyen sikeresen implementálták már ezeket az eszközöket, és feltehetően a jövőben sem akarnak 
ezekről lemondani, hiszen akkor már valószínűleg korábban megtették volna. Ez azért 
mindenképpen a vezetői számvitel létjogosultságát bizonyítja a mezőgazdasági vállalkozások 
körében. Érdekes, hogy földrajzi régió és tevékenységi terület tekintetében nem igazán találunk 
összefüggést a vezetői számvitel alkalmazásával, a szoftver a vizsgált párosítások egyikénél sem 
mutat szignifikáns kapcsolatot. Nem jelenthető ki tehát a megkérdezettek körében, hogy bármely 
régióban vagy bármely tevékenységi körben fejlettebb lenne a vezetői számvitel alkalmazása a 
többiben észleltnél. 
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11. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának az elterjedtsége a vizsgált vállalkozásoknál 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A következőkben felmértem, hogy a gazdaságok válaszadói szerint a vezetői számvitelnek 

milyen pozitív eredményei lehetnek. A vélemények elemzéséhez a kérdőíves kutatásokban széles 
körben elterjedt és elismert Likert-típusú attitűdmérési módszert használtam fel. Az egyes tényezők 
hatását ötfokozatú Likert-skálával mértem, mely esetén csak a legkisebb és a legnagyobb érték volt 
szövegesen definiálva: leginkább igaz, illetve egyáltalán nem igaz. A válaszadók két tényezőt 
értékeltek kiemelkedően magas pontszámmal, a költségek csökkenését (3,84 átlagosan), és a 
nyereség növekedését (3,88). Vagyis a gazdaságok összességében úgy gondolják, hogy a vezetői 
számvitel elsősorban javítja, javíthatja az eredményességet. A magas átlagpontszám nagyban 
köszönhető annak, hogy míg minden más tényező esetén az ötös értéket 10%-nál kevesebben 
jelölték meg, addig e két tényező esetén a leginkább igaz válaszok aránya 20% felett alakult. E két 
tényezőn kívül magas pontszámot kapott még a tervezés elősegítése és a vezetők informáltságának 
növekedése. Kiemelkedően alacsony pontszámot kapott ezzel szemben az alkalmazottak értékelése 
(2,4), a felelősségi körök minél jobb kialakítása (2,53), illetve a szervezetfejlesztés is csak 3 körüli 
értékeket kaptak (12. ábra). 
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12. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának pozitív hatásai 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A Likert-skála szerinti konkrét eredményeket ábrázolja a 13. ábra diagramja. 
 

 
13. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának pozitív hatásai a Likert-skála tükrében 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy a vezetői számvitel pozitív hatásai közül a humán 

területeken elérhető hatékonyabb megoldásokat (szervezetfejlesztés, teljesítménymérés, 
alkalmazotti értékelés stb.) tartják a legkevésbé számottevőnek a vezetők. A vezetői számvitel 
pozitívumait elsősorban a hagyományosan a számvitelhez kapcsolódó nyereség és bevétel-költség 
fogalmakhoz kapcsolják a vezetők, egész nagy súllyal jelennek meg ugyanakkor a 
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döntéstámogatáshoz, informáltság növekedéshez, tervezéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó funkciók 
is, amelyek alátámasztják a terület fejlődését. 

 
Hasznos megnézni, hogy milyen eredményeket kapunk, ha ugyanezt a kérdést annak 

függvényében vizsgáljuk, hogy az adott gazdaság alkalmazza-e a vezetői számvitelt. Az SPSS 
szoftver ez esetben szoros összefüggést talált. Értékelhetőbb tudniillik azon gazdaságok benyomása, 
amelyek már bevezették a vezetői számviteli eszközök használatát, így konkrét gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeznek a módszer alkalmazásáról. A vizsgálat érdekében a mintát két részre 
osztottam, és így is meghatároztam az előzőekben kiszámított átlagpontszámokat (14. ábra). 

 

 
14. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának pozitív hatásai a módszert alkalmazók és nem 

alkalmazók függvényében  
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
A kék oszlop szemlélteti, hogy a vezetői számvitelt nem alkalmazó gazdaságok véleménye 

szerint mennyire jó a vezetői számvitel adott hatása, míg a piros a vezetői számvitel alkalmazását 
már korábban megkezdett gazdaságok meggyőződéseit ábrázolja. Ez értelmezhető egyúttal a 
vezetői számvitellel kapcsolatos várakozások (kék oszlop) és a tapasztalatok (piros oszlop) 
értékeléseként is. Vagyis amennyiben az utóbbi magasabb, akkor a tapasztalatok szerint jobbak a 
vezetői számvitel eredményei, mint amiket elvártak tőle. Ez teljes egészében teljesül is, hiszen 
világosan látható, hogy a rendszert már alkalmazók értékelése – a teljesítmény mérésében 
tapasztalható minimális negatív eltérés egyetlen kivételével – mindenhol egyforma vagy jobb, mint 
a nem alkalmazók körében. Ez egyértelműen alátámasztja a rendszer sikerességét, hiszen akik 
alkalmazzák, azok mind pozitívan nyilatkoznak róla. A legnagyobb pozitív eltérés a két csoport 
között a vezetők informálása (0,66), ellenőrzés (0,56), döntéstámogatás (0,53) és költségek 
csökkentése (0,47) területén tapasztalhatóak. Ezek alapján kijelenthető, hogy ezek azok a területek, 
ahol a vezetői számvitel a gyakorlati tapasztalatok szerint a leginkább eredményes a vállalkozások 
életében, a rendszernek tehát aktív vezetés- és döntéstámogató hatása van. A vélemények alapján a 
leggyengébben a teljesítménymérés (-0,07) és a jól definiálható felelősségi körök (0,00) területén 
szerepel a módszer, amely az előző vizsgálati eredményekkel összhangban azt mutatja, hogy a 
humán erőforrás szervezés területén tudják vagy akarják a legkevésbé kiaknázni a gazdaságok a 
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vezetői számvitel lehetőségeit. Ennek legvalószínűbb indoka az lehet, hogy a felmért gazdaságok 
több mint háromnegyedénél 2 fő vagy annál alacsonyabb volt a foglalkoztatottak száma. Ilyen kis 
létszám mellett az emberi erőforrás jellegű témakörök magától értetődően nem bírnak akkora 
jelentőséggel, mint a több embert foglalkoztató, nagyobb vállalatok körében. 

 
Ezután az előbbihez hasonló módszerek alkalmazása mellett, arra kerestem választ, hogy a 

válaszadó gazdaságoknál, milyen gátló, vagy korlátozó tényezői lehetnek a vezetői számvitel 
tényleges alkalmazásának. Nem meglepőek azok az eredmények, amelyek az előbbi kérdésnél 
tapasztaltakhoz hasonlóan azt mutatják, hogy kis mértékben nevezhetőek csak gátló tényezőnek a 
szervezeti vagy humán területhez kapcsolódó tényezők, így pl. az információk illetéktelen 
felhasználásától való félelem (átlag 2,47 pont), az információ elakadása (2,51), vagy a szervezeti 
ellenállás, szervezeti konfliktusok (2,57). Ezek a témakörök valószínűleg ilyen foglalkoztatotti 
létszámnál vagy vállalatméretnél gyakorlatilag még nem jelennek meg, ezek inkább a nagyméretű 
vállalkozások sajátosságai (15. ábra).  

 

 
15. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői  

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Ezzel szemben a legmagasabb átlagokat a gazdaság túl kis mérete (3,6), a szorosan ehhez 

kötődő kedvezőtlen költség-haszon arány (3,39), a nem megfelelő szervezeti felépítés (3,56), az idő 
hiánya (3,27) és a nem számszerűsíthető tényezők (3,26) esetén kapjuk. Az eredmények jól 
szemléltetik a gátló tényezők valódi jellemzőit: a gazdaságok nagy része tudatosan nem alkalmazza 
a vezetői számviteli eszközöket – és valószínűsíthetően a többi hasonló célú vezetéstámogató 
módszereket sem –, mert nincsenek meggyőződve arról, hogy ezek a metódusok általuk elvárt 
mértékű pozitív hatást fejtenének ki a gazdaságukra. Így a rendszer minél több gazdálkodónál való 
bevezetésének elősegítéséhez mindenekelőtt ezt a téves gondolkodásmódot kell szertefoszlatni a 
gazdaságok vezetőinek a szemében. 
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16. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői a Likert-skála tükrében 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A 16. ábrán jól látszik, hogy a gazdaságok számára a méretbeli akadályok jelentős korlátokat 

képviselnek a modern vezetői eszközök bevezetésével szemben, mert nincsenek tisztában vele, 
hogy ekkora méretű gazdaságok számára is mindenképpen előnyt jelentene az alkalmazás. Ennél a 
kérdésnél is vizsgáltam a vezetői számvitel alkalmazásával fennálló kapcsolatot (17. ábra), hogy 
megállapíthassam az előzőekben tett következtetéseim helyességét. Praktikus a kérdés ilyen 
szempontból való megfigyelése, mert egyrészt vizsgálhatóak ez alapján a vállalatok gyakorlati 
tapasztalatai, melyek azok a területek, ahol a vártnál nagyobb vagy kisebb akadályokba ütköztek, 
másrészt felmérhető, hogy az eddigiekben tett feltételezéseim valóban visszaigazolásra kerülnek-e a 
gyakorlatban is. 



 

86 
 

 
 

 
17. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői a módszert alkalmazók és nem 

alkalmazók véleménye szerint  
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
A 17. ábra eredményei viszonylag pozitív képet mutatnak. Mindössze egy olyan tényező van, 

amelyet a rendszert már bevezetők jelentősebb akadálynak tartanak, mint akik még nem 
implementálták azt. A legtöbb területen jelentősen javult a módszer megítélése, sőt a legjelentősebb 
eltéréseket a nem alkalmazók és az alkalmazók véleményei között éppen ott találjuk, ahol az előző 
vizsgálatokban a legnagyobbnak tűnt az „ellenállás”. A „nem számszerűsíthető tényezők” játsszák a 
leghangsúlyosabb gátló szerepet a rendszert már bevezetett gazdaságok ítélete szerint, amely jól 
mutatja, hogy valójában a vezetők fejében lévő, tulajdonképpen „megfoghatatlan” dolog jelent 
korlátot. Az egyik legfontosabb – és egyben második legnagyobb – eltérésnek a „költségek 
meghaladják a hasznokat” pontnál tapasztalható -0,91 mondható. Ez is bizonyítja azt, hogy akik 
már bevezették a vezetői számvitel rendszerét megtapasztalták, hogy annak pozitív hatásai 
jelentősebbek, mint a vele járó költségek, szakmai-, szellemi- és idő erőforrásbeli befektetések, 
vagyis egy mindenképpen hasznos és sikeres beruházásnak mondható. Ez azért is fontos, mert az 
alapvető mozgatórugó egy gazdaság döntései mögött mindig az, hogy az abból származó hasznok 
nagyobbak lesznek-e a költségeinél és amennyiben igaz, csakis akkor érdemes azt megvalósítani. 

 
Összefoglalva kijelenthető, hogy a vezetői számvitelt alkalmazó gazdaságok szerint jóval 

gyengébbek a rendszer bevezetését és sikerességét gátló tényezők, mint azt a rendszert be nem 
vezetők gondolják. A megfigyelés kimenetele alátámasztja a feltevést, miszerint a vezetői számvitel 
alkalmazásának nincsenek fizikai értelemben vett igazi akadályai, a legfőbb gát a vezetők fejében, 
gondolkodásában, hozzáállásában van. Ez a tény feltétlenül pozitív olyan szempontból, hogy ezen 
lehet változtatni. Így a vállalkozások vezetői információs rendszerek általi fejlesztéséhez leginkább 
a vezetők hozzáállásának, beállítódottságának, szemléletmódjának a formálása szükséges. 
Világosan láthatóvá kell tenni számukra az alkalmazás szükségességét, tudatosítani kell bennük, 
hogy megéri a beruházás. Ennek érdekében megvizsgáltam a vezetői számvitel gazdasági 
eredményességgel való kapcsolatát is, amelynek eredményeit a 4.5 fejezetben részletezem. 
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4.3 A vezetői számvitel eszközeire, módszereire vonatkozó részletes 

vizsgálatok eredményei 

A harmadik kérdéskörben a vállalatok meglévő vezetői számviteli kultúráját igyekeztem 
felmérni. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy mennyire fejlett a gazdaságok tervezési, előrejelzési 
rendszere, hogy készítenek-e az üzletmenetre vonatkozó hosszú-, vagy rövidtávú terveket, és ha 
igen, akkor milyen gyakran. A vállalatok többsége (68,3%-a) azt válaszolta, hogy legalább évente 
egyszer készít, míg mindössze 15%-uk nem készít egyáltalán (18. ábra). Ez kedvezőnek mondható 
annak figyelembe vételével, hogy túlnyomó többségében mikro vállalkozásokról van szó.  

 

 
18. ábra: A vállalatok tervezési gyakorlatának rendszeressége 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Megvizsgáltam azt a lehetséges keresztösszefüggést, hogy azok, akik rendszeresen készítenek 

terveket, vajon kedvezőbben vélekednek-e a vezetői számvitel pozitív hatásairól, mint azok, akik 
készítenek ilyen terveket. A vállalatok tervezési gyakoriságához kapcsolódó kérdésre adott válaszok 
eredményét három részre osztottam, és így vizsgáltam a vezetői számvitel pozitív hatásaira 
vonatkozó kérdést. A két kérdésre adott válaszok között egyértelműen kirajzolódik az összefüggés, 
amelyet a 19. ábra szemléltet. 
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19. ábra: A vállalatok tervezési gyakorlatának rendszeressége és a vezetői számvitelről 

alkotott – pozitív hatásokkal kapcsolatos – véleményük összefüggése 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Minél gyakrabban készít az adott gazdaság az üzletmenetre vonatkozó terveket, annál 

pozitívabb a megítélése a vezető számvitel kedvező hatásairól. Feltehetően más modern tervezési 
vagy vezetéstámogató rendszerrel kapcsolatban is felfedezhető lenne ugyanez az összefüggés. 
Érdekes továbbá a kapott eredmény egy fentebb már leírt korábbi vizsgálatom eredményének 
tükrében is, amely szerint megállapítottam, hogy a vezetői számvitel legkisebb pozitív hatását a 
válaszadók a különböző humán erőforrás területeken várták. Véleményem szerint ennek az 
eredménynek itt látható egy másik feltételezhető indoka is. Ugyanis azok, akik egyáltalán nem 
készítenek közép vagy hosszú távú terveket kiemelkedően alacsony pontszámokat adtak ezen 
emberi erőforrás és vállalatszervezési tényezőknek. Vélhetően az ő gyenge értékelésük van olyan 
jelentős hatással az e területeken kapott alacsony átlagpontszámokra. Szintén fontos, hogy jelentős 
az eltérés a terveket készítők és a terveket nem készítők között az erőforrások hatékonyabb 
kihasználásánál. Vagyis ezek a gazdaságok nem igen tartják alkalmasnak a vezetői számvitelt arra, 
hogy a vállalatot hatékonyabbá, eredményesebbé tegye, nem a menedzsment tevékenység egyik 
támogatási eszközének, hanem inkább egy egyszerű számviteli módszernek vélik. Valószínűleg a 
hasonló bizonytalanság miatt hanyagolják a tervkészítést is, mivel nem várják, hogy ez igazi pozitív 
eredményt hozna számukra. E gondolkodásmód mögött valószínűsíthetően a nem megfelelő 
gazdasági képzettség rejlik. A 4.2 fejezetben említett téves szemléletmódnak tehát ez lehet az egyik 
fontos indoka. 

 
Hasonló eredményeket kapunk, ha ugyanezzel a módszerrel vizsgáljuk a keresztösszefüggést a 

vezetői számvitel gátló tényezőinél adott válaszok és a tervkészítési gyakoriság között. Az 
összefüggés itt is nyilvánvalóan látszik, a terveket egyáltalán nem készítők sokkal negatívabban 
állnak a vezetői számvitelhez, sokkal hangsúlyosabbnak tartják a gátló tényezőket. Az 
eredményeket a 20. ábra mutatja be. 
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20. ábra: A vállalatok tervezési gyakorlatának rendszeressége és a vezetői számvitelről 

alkotott – gátló tényezőkkel kapcsolatos – véleményük összefüggése 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Ezután kifejezetten a költségek alakulására vonatkozó tervek készítéséről kérdeztem a 

gazdaságokat. A válaszadók közel háromnegyede készít ilyen terveket, ami alig kisebb szám, mint 
ahányan egyáltalán terveket készítenek. Vagyis levonhatjuk azt a következtetést, hogy a tervezés 
során kiemelkedő szerepe van a költségeknek. Ez nem meglepő, hiszen a költségek területét tudja a 
vállalkozás a legjobban irányítani, kontrollálni, továbbá a költségek bevételekkel együtt való 
tervezése minden vállalkozás alapvető feladata, mivel ezek az eredményességét leginkább 
meghatározó működési feltételek. Ha azt vizsgáljuk, hogy a költségterveket készítő és nem készítő 
gazdaságok hogyan viszonyulnak a vezetői számvitelhez, annak pozitív hatásaihoz, akkor a 21. 
ábrában bemutatott eredményeket kapjuk. 
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21. ábra: A vállalatok költségekre vonatkozó tervezési gyakorlatának rendszeressége és a 

vezetői számvitelről alkotott – pozitív hatásokkal kapcsolatos – véleményük összefüggése 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Egyértelműen látható az előbbiekben is kirajzolódott összefüggés, hogy a költségterveket 

készítő vállalatok jobb véleménnyel, várakozással vannak a vezetői számvitellel kapcsolatban, mint 
akik nem készítenek ilyen terveket. Ennek minden bizonnyal a magyarázata is megegyezik az előző 
kérdésnél leírtakkal. Érdekes azonban, hogy két hatás tekintetében, a költségek csökkentésénél és a 
nyereségek növekedésénél éppen fordított az összefüggés, vagyis a költségterveket készítők 
alacsonyabb rendűnek értékelték ezt a pozitívumot, mint a nem készítők. Ez valószínűleg abból 
adódhat, hogy e gazdaságok vezetői úgy érzik, hogy az általuk már alkalmazott tervezési eljárások 
során elérték vagy megközelítették a lehető legjobb teljesítményt, és pusztán ezen módszerek 
fejlesztése önmagában nem tudna hozzájárulni eredményességük javításához, amellyel egyébként a 
vezetői számvitel alkalmazását összekapcsolják. Éppen ezért ők inkább máshol, pl. a 
döntéstámogatás, az információgyűjtés területén várnak el jobb eredményeket. Szintén egybecsengő 
eredményeket találunk, ha a költségterv készítési szokások mentén kettéválasztva, a vezetői 
számvitel gátló tényezőiről vizsgáljuk a minta véleményét (22. ábra). 
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22. ábra: A vállalatok költségekre vonatkozó tervezési gyakorlatának rendszeressége és a 

vezetői számvitelről alkotott – gátló tényezőkkel kapcsolatos – véleményük összefüggése 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Ha jobban megvizsgáljuk az eltéréseket azt láthatjuk, hogy a költségterveket készítő vállalatok 

főleg a „szubjektívnek” nevezhető szempontokat érzik sokkal kevésbé veszélyesnek, mint pl. a nem 
számszerűsíthető tényezők, a félelem az illetéktelen felhasználástól vagy az idő hiánya, míg a 
„keményebb tényezők” esetén (költségek, elvárható hasznok) nagyjából azonosan vélekednek, mint 
a költségterveket nem készítő társaik. Ez abból adódhat, hogy ők már túl vannak hasonló 
rendszer(ek) bevezetésén, több tapasztalattal, kevesebb félelemmel rendelkeznek ilyen téren, így 
éppen a szemléletmódbeli gát az, amely náluk nem olyan hangsúlyos.  

 
Formalizált költségvetés tervezési eljárást csak a vállalkozások igen kis része alkalmaz. Ez bár 

nagyon elkeserítő adat, feltételezhetően a gazdaságok kis méretével van összefüggésben. Azon 10 
vállalkozás esetén, amely mégis alkalmaz valamilyen módszert, a tevékenység alapú költségvetés 
volt a leginkább jellemző. A kérdéssel kapcsolatos eredményeket a 23. ábra szemlélteti. A kis 
méretek ellenére is mindenképpen sajnálatos, hogy nem születnek ilyen jellegű tervek nagyobb 
arányban a vállalatoknál, hiszen ezek nagyban segítenék őket a tervezési funkció minél pontosabb 
és hatékonyabb ellátásában. 
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23. ábra: Formalizált költségvetési eljárás készítésének gyakorisága a felmért vállalkozások 

körében 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Sokkal kedvezőbb a kép azonban magának a költségvetés tervezési eljárás módjának a 

vizsgálata tekintetében. Egyértelműen elterjedtebbek a korszerűbbnek mondható módszerek, mint a 
rugalmas (32%) és a gördülő költségvetés (49%) (24. ábra). Ez lehetővé teszi a gazdaságok 
számára, hogy a költségvetés szempontjából viszonylag jól tudjanak alkalmazkodni a különböző 
környezeti kihívásokhoz, azok változásaihoz. 

 

 
24. ábra: Költségvetési módok megoszlása  

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A költségek gyűjtése és elszámolása tekintetében a leggyakoribb a munkák, termékek vagy 

megrendelések alapján történő munkaszámos elszámolás, míg a folyamatkalkulációs elszámolási 
módszert a gazdaságok csak kis része alkalmazza (25. ábra). A munkaszámos rendszert a hazai 
irodalmakban leginkább az ún. klasszikus költségelszámolások fogalmai alatt találhatjuk meg, 
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utalva ezzel az elnevezéssel arra is, hogy a magyar vállalatok gyakorlatára ez a fajta 
költségelszámolás a jellemző. Ennek oka feltehetően az, hogy kis szakmai apparátus mellett az 
előbbi megvalósítása tekinthető egyszerűbbnek és emellett kellő mértékű információt is tud 
szolgáltatni a gazdaság vezetőjének. 

 

 
25. ábra: Költségek gyűjtése és elszámolása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Döntésorientált költségkalkulációs módszereket nézve csak kis fokú fejlettséggel találkoztam. 

Mindössze a tevékenység alapú költségszámítást (Activity Based Costing) alkalmazza 7 vállalkozás 
(a megkérdezettek 11,7%-a), míg a többi vállalatnál semmilyen ilyen jellegű módszer nem került 
bevezetésre (26. ábra). Ez mindenképpen egy olyan terület – a formalizált költségvetési eljárások 
alkalmazásával együtt –, ahol jelentősebb fejlesztésre lenne lehetőség annak érdekében, hogy a 
vállalkozások minél inkább a saját céljaiknak megfelelően és minél hatékonyabban tudják 
megtervezni, kiszámítani és elszámolni a költségeiket. 

 

 
26. ábra: Döntésorientált költségkalkulációs módszerek alkalmazása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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Igen kedvezőtlen a helyzet a költségek utalványozására, engedélyezésére vonatkozó formalizált 
módszer vizsgálatának eredményeit nézve. A vállalatok legnagyobb része ugyanis egyáltalán nem 
rendelkezik ilyennel, és még ha figyelembe is vesszük, hogy sok esetben a pár fős alkalmazotti 
létszámból adódóan ennek alkalmazása értelmetlennek tűnhet, semmivel nem magyarázható az a 
tény, hogy a 13 db megkérdezett két főnél többet foglalkoztató vállalat esetén is mindössze hatnál 
létezik ilyen jellegű eljárásrend, ráadásul a gyakorlatban ezt egyikük sem alkalmazza. Ez a 
költségek pontos nyomon követését és felügyeletének lehetőségét jelentős mértékben korlátozza, és 
mindenképpen a fejlesztés szükségességét mutatja. A kérdéssel kapcsolatos eredményeket a 27. 
ábra mutatja be. 

 

 
27. ábra: Költségek utalványozására, engedélyezésére vonatkozó formalizált rendszer 

alkalmazása 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Még sajnálatosabb a kép a következő pár kérdés elemzésének tekintetében. A válaszadók 

majdnem fele (41,7%-a) nem tudta megmondani, hogy elsődlegesen az 5-ös vagy a 6-os 7-es 
számlaosztályt alkalmazzák-e a költségek főkönyvi elszámolásánál. A ténylegesen választ adók 
között közel egyenlő volt a megoszlás, tizenöten elsődlegesen a költségnem, míg húszan 
elsődlegesen a költséghely/költségviselő szerinti elszámolást alkalmazzák (28. ábra). Alapvető 
fontosságú kérdés ez a vezetői számvitel és minden egyéb vezetői információs rendszer 
szempontjából. A Számviteli törvény szerint a 6-7. számlaosztály a gazdálkodó döntésének 
megfelelően használható, a vezetői információk biztosítására. E számlaosztályok szabad használata 
lehetővé teszi a vállalkozáson belüli egységek elszámolását, a költséggazdálkodás, az 
önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítását [Sztanó, 2001]. Az előzőekkel egybecsengően, 
hasonló volt a kép az eredménykimutatással kapcsolatos felmérésnél is. Itt 40% nem tudta 
megjelölni az általa alkalmazott eljárást, míg a többiek (egy nem válaszoló kivételével) egyöntetűen 
az összköltség eljárással készülő eredménykimutatás készítését jelölték meg. 
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28. ábra: A költségek főkönyvi elszámolásának módszere a vizsgált gazdaságoknál 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A 29. ábra szemlélteti, hogy szintén nagyon magas (55%) volt azok aránya, akik nem tudták, 

hogy milyen önköltség-számítási módszert alkalmaz a vállalatuk. Mindössze hárman válaszolták, 
hogy az egyszerű osztókalkulációt alkalmazzák, míg 23-an (38,3%) jelölték meg a tevékenység 
alapú költségszámítást. Ez a nagyfokú bizonytalanság sajnos azt mutatja, hogy a vállalatok többsége 
a számviteli kimutatásokat egyáltalán nem használja fel információs célzattal, illetve hogy a 
gazdaságok vezetői általában nem igen ismerik a vállalatuk számviteli-pénzügyi tevékenységét. 

 

 
29. ábra: Milyen önköltségszámítási módszert alkalmaz a vállalkozás? 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Szintén ehhez a témához kapcsolódott a kérdőív következő kérdése, melyben arra voltam 

kíváncsi, hogy a gazdaság miért az előbb megjelölt önköltségszámítási módszert alkalmazta. Azon 
három vállalat közül, melyek az egyszerű osztókalkulációt alkalmazzák, kettő indokként a módszer 
egyszerűségét jelölte meg, míg ketten azt válaszolták, hogy a könyvelőjük javasolta ezt. A 
tevékenység alapú költségszámítást alkalmazók a 12. táblázatban szereplő indokokat jelölték meg, 
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amelyből az látszik, hogy a legtöbben nem tudtak valódi érveket támasztani az általuk alkalmazott 
módszer mellett. 

 
12. táblázat: Meg tudja-e indokolni, hogy miért a tevékenység alapú költségszámítási módszert 
alkalmazza a vállalkozás? 

Megjelölt indok Említések száma (db) 

Könyvelő ezt javasolta 13 
Számviteli politikában ez szerepel 4 
Kis gazdaságnak ez megfelel 5 
Nincs válasz 1 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Igaz, hogy a vezetőknek nem feltétlenül feladata a számvitelhez kapcsolódó módszertani 

döntések meghozatala, vagy érvekkel való alátámasztása, de az mindenképpen lényeges, hogy az 
ettől a területtől kapott információkat ténylegesen felhasználja a döntései meghozatalakor vagy a 
tervezéskor. Ezt vizsgáltam a következő kérdésben, ahol viszont sajnos az előzőekkel azonos 
eredményeket kaptam. Az volt a kérdés, hogy ki és milyen célokra használja az előzőekben említett 
önköltségszámításokat a gazdaságnál. A gazdaságok több mint kétharmadánál (68,3%) azt a választ 
kaptam, hogy csak a számviteli osztály használja az éves beszámoló elkészítéséhez. Ezzel szemben 
mindössze 20% jelölte meg azt a lehetőséget, mely szerint az éves beszámolón kívül más 
kalkulációkhoz is felhasználják e számítások eredményeit (30. ábra). 

 

 
30. ábra: Ki és milyen célokra használja fel a vállalkozásnál az önköltségszámításokat? 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Összességében az előző pár kérdésre adott válaszok alapján kijelenthetjük, hogy a gazdaságok 

többsége esetén a számvitel által létrehozott értékes kalkulációkat, információkat, kimutatásokat 
(önköltségszámítások, 6-os 7-es számlaosztályok adatai, eredménykimutatás, költségkimutatás) a 
vezetők általában nem használják fel információszerzési, irányítási céllal, azok jórészt csak kötelező 
jellegük miatt készülnek el.  

 
Megvizsgáltam a kérdéskörrel kapcsolatban felmerülő lehetséges keresztösszefüggések létét is. 

Amennyiben a vizsgált mintát két részre osztjuk, azon gazdaságokra, ahol a számviteli osztályon 
kívül mások is felhasználják az önköltségszámításokat, illetve azon gazdaságokra, ahol csak a 
számviteli osztály, vagy még ők sem alkalmazzák, akkor szignifikáns kapcsolatot találunk e két 



 

97 
 

csoport tagjainak a vezetői számvitel alkalmazására vonatkozó kérdésre adott válaszával. 
Elmondható ugyanis, hogy akik több területen is alkalmazzák ezeket a számításokat, azok nagyobb 
valószínűséggel alkalmazzák magát a vezetői számvitelt, mint menedzsment támogató eszközt is, 
amely értelemszerűen adódik. A vizsgálat ezen kívül arra is feltétlenül hasznos, hogy egyfajta 
ellenőrzésként szolgáljon a két kérdésre adott válaszok valóságtartalmára vonatkozóan. Ennek 
érdekében a kapcsolat szignifikanciaszintjét és a kapcsolat erősségét a 13. – SPSS által generált – 
táblázat szemlélteti. 

 
13. táblázat: A számviteli kimutatások felhasználásának és a vezetői számvitel alkalmazásának az 
összefüggését mutató kapcsolat szignifikanciaszintje és erőssége 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,460 ,002 

Cramer's V ,460 ,002 

N of Valid Cases 60  
Forrás: SPSS 

 
Sokkal kedvezőbb a helyzet a költségek alakulásának nyomonkövetését, azok tervszámokhoz 

való hasonlítását és teljesítménymérő mutatószámok, elemzések készítését illetően. 
 
A költségek alakulását viszonylag sokan nyomon követik, ellenőrzik, feltehetőleg az 

eredményességre gyakorolt közvetlen és erős hatásuk miatt. A legtöbben évente legalább egyszer 
ellenőrzik azokat, míg 8,3% évente többször is tart rendszeres ellenőrzést. Érdekes módon a 
vállalatméret és a költségek ellenőrzése között nem található összefüggés: több kisebb gazdaság 
esetén is rendszeres kontrollnak lehetünk tanúi, míg több nagyobb gazdaság esetében ritka a 
felülvizsgálat (31. ábra). 

 

 
31. ábra: Költségek ellenőrzésének alakulása a gazdaságoknál 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Más kérdésekre adott válaszokkal való összefüggést is igyekeztem felkutatni. Leginkább a 7. 

kérdésben vizsgált vezetői számviteli eszközök alkalmazásával való összefüggésre voltam kíváncsi. 
A vizsgálat érdekében létrehoztam egy új változót, amely a mintát két részre osztja az alapján, hogy 
a gazdaság rendszeresen ellenőrzi, illetve nem vagy indokolt esetben ellenőrzi csak a költségek 
alakulását. Ennek alapján az első csoportba tartozó gazdaságokat tekinthetjük költségvezetési 
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szempontból korszerűbben működőknek. Az eredményeket a 14. – SPSS által generált – táblázat 
tartalmazza. 

 
14. táblázat: A költségek ellenőrzési gyakorlatának alakulása és a vezetői számvitel 
alkalmazásának összefüggése a vizsgált gazdaságoknál 
 Alkalmazásra kerülnek-e a gazdaságnál 

vezetői számviteli jellegű tevékenységek, és 
mióta? 

Összesen 

nem 
kerülnek 

alkalmazásra 

alkalmazásra 
kerülnek, nem 

régebben, 
mint 3 éve 

alkalmazásra 
kerülnek, 
régebben, 
mint 3 éve 

Ellenőrzi-e a gazdaság 
valamilyen módon a 
költségek alakulását? 

rendszeresen 20 7 5 32 

egyéb válasz 21 2 5 28 

Összesen 41 9 10 60 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
A 14. táblázatban bemutatott SPSS kereszttábla alapján látható, hogy a vezetői számvitel 

alkalmazásával nem találunk szignifikáns kapcsolatot, vagyis ezen a mintán statisztikai úton nem 
bizonyítható, hogy a költségek alakulását rendszeresen elemző vállalatok között nagyobb a vezetői 
számvitelt alkalmazók aránya. 

 
Ezzel szemben a költségvetés módját taglaló kérdéssel egy közepes erősségű, szignifikáns 

kapcsolatot találtam (Cramer’s V = 0,404). Ezek szerint a költségek alakulását rendszeresen 
vizsgáló vállalatok az ezt a tevékenységet hanyagoló társaiknál rendszerint korszerűbb eljárást 
alkalmaznak már a költségek megtervezése során is. A 32. ábrán bemutatott kördiagram a költségek 
ellenőrzését rendszeresen végző vállalkozások által alkalmazott költségvetési módozatokat 
szemlélteti. Ahogy az ábrán látható, a merev költségvetés használata teljesen eltűnik ennél a 
csoportnál. Ennek megfelelően mind a rugalmas, mind a gördülő költségvetés szerepe növekszik a 
teljes mintában tapasztaltakhoz képest, hiszen a költségek folyamatos figyelése szükségessé teszi a 
viszonylag korszerűbb, hatékonyabb, a felmerülő környezeti kihívásokhoz jobban alkalmazkodó 
módszereket már a tervezés szintjén is. 



 

99 
 

 
 

 
32. ábra: Költségvetési eljárások alakulása a költségeket rendszeresen ellenőrző 

gazdaságoknál 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
A mutatószámok alkalmazásával, számításával kapcsolatban is jó eredményeket találtam. 

Mutatószámokat sokan alkalmaznak a megkérdezettek közül, a leggyakrabban használtak a 
termelés eredményességét mutató számok, a termésátlag (98,3%) és az átlagos hozam (86,7%), 
majd ezt szorosan követi a jövedelmezőség (80%) elemzésére irányuló kalkulációk készítése. A 
pénzügyi és likviditási helyzet, a hatékonysági mutatók és a vagyoni helyzet elemzésére kicsit 
ritkábban kerül sor, míg a cash-flow kimutatást csupán a vállalkozások 8,3%-a készíti el (33. ábra). 
Összességében tehát ideálisnak mondhatóak az eredmények, hiszen a mutatók alkalmazásával a 
gazdaságok hatékonyabbá tudják tenni tevékenységüket, jobban ki tudják választani azokat a 
területeket, amelyeken nagyobb jövedelmet tudnak elérni. 

 

 
33. ábra: Mutatószámok kalkulációjának alakulása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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Sajnos azonban elég kevés azoknak az aránya, akik rendszeresen elemzik is az előbbiekben 
kiszámított mutatószámokat. A legtöbb esetben ezek az adatok nem kerülnek összehasonlításra az 
ágazati átlagokkal, a tervadatokkal vagy az előző évek eredményeivel. Szám szerint 75% esetén 
csak indokolt esetben, míg 15% esetén sosem készítenek ilyen elemzéseket (34. ábra). Ez 
mindenképpen rontja az összképet, hiszen a mutatószámok sokszor csak összehasonlítások tükrében 
képesek valódi információt szolgáltatni, mindig célszerű valamilyen benchmarkot alkalmazni, hogy 
valóban értékelhető eredményeket kapjunk. 

 

 
34. ábra: A mutatószámokra vonatkozó kalkulációk elemzésének gyakorlata 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Felmértem továbbá, hogy a gazdaságok mennyire figyelik szállítóikat és vevőiket, lejárt 

tartozásaikat, követeléseiket, a szállított termékek minőségét, kedvezmények lehetőségét, visszatérő 
szállítási problémákat stb. Elmondhatjuk, hogy viszonylag jó a nyomon követés minősége mindkét 
területen, hiszen mindössze egy gazdaság esetén nincs semmilyen féle kontroll. A legtöbben (55 
gazdaság – 91,7%) mind a szállítói, mind a vevői csoportot évente legalább egyszer biztosan 
ellenőrzik. Ez nagyban segíti a sikeres pénzügyi tevékenységet, továbbá támogatja a megfelelő 
értékesítési és beszerzési döntéseket. 

 
Megvizsgáltam a beruházási döntések megalapozottságát is. Vajon alátámasztják-e valamilyen 

kalkulációval, számítással a megkérdezett gazdaságok, hogy belevágjanak-e egy befektetésbe vagy 
sem. Itt a vállalkozások legnagyobb részénél, 93,3%-ánál a befektetéseket megelőzi valamilyenfajta 
gazdaságossági számítás és mindössze négy gazdaság végzi a beruházásait úgymond minden 
alátámasztás nélkül (35. ábra). Ez az eredmény kedvezőnek tekinthető. 
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35. ábra: A beruházások megalapozottsága előzetes gazdaságossági számítások készítése által 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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4.4 A vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer 

kapcsolatára irányuló vizsgálat eredményei 

A kérdőív segítségével felmértem a vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer 
kapcsolatát, a vállalkozások vezetőinek az attitűdjét a Tesztüzemi Információs Rendszerrel 
kapcsolatban, és a két rendszer információs bázisa közötti összefüggéseket. A vizsgálat 
eredményeinek figyelembe vételével ugyanis megalapozást nyerhetnek a két rendszer által kínált 
jövőbeni hatékony megoldások, fejlesztési lehetőségek a magyar mezőgazdaság számára. 

 
Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy a gazdaságok vezetői látnak-e valamilyen összefüggést a 

Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel által felhasznált adatok között, vagyis 
alkalmazható lenne-e szerintük a Tesztüzemi Információs Rendszer, mint a vezetői számvitel 
adatforrása. A megkérdezettek 46,7%-a úgy nyilatkozott, hogy látja az összefüggést a két 
adathalmaz között, ami elég jó eredménynek mondható, különös tekintettel arra, hogy főként kisebb 
méretű gazdaságok kerültek a mintába. Jóval kevesebben (20%) nyilatkoztak úgy, hogy erre a célra 
alkalmatlan, míg 33,3% nem tudott válaszolni. Utóbbiak feltehetően vagy a Tesztüzemi Információs 
Rendszerből nyerhető adatokat nem ismerik tüzetesen, vagy a vezetői számvitellel és annak 
adatszükségletével nincsenek tisztában. A kérdéssel kapcsolatos eredményeket a 36. ábra 
szemlélteti. 

 
 

 
36. ábra: Van-e összefüggés a vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer 

információbázisai között? 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Itt is vizsgáltam, hogy találhatunk-e összefüggést más kérdésekre adott válaszokkal. Ha az 

önköltség számítások alkalmazására vonatkozó kérdés korábban ismertetett felosztását nézzük 
(azon gazdaságok, ahol a számviteli osztályon kívül más is használja, illetve azok, ahol senki, vagy 
csak a számviteli osztály alkalmazza ezeket), akkor látható, hogy azok, akik vezetői körben is 
alkalmazzák az önköltségszámítási adatokat, nagyobb valószínűséggel látják az összefüggést a 
Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel adatai között. Ez feltehetően abból adódik, 
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hogy ők azok, akik jobban ismerik, és esetleg alkalmazzák is a vezetői számvitel módszerét, ezáltal 
nagyobb valószínűséggel képesek felismerni a Tesztüzemi Információs Rendszerben rejlő 
lehetőségeket. A keresztösszefüggésre vonatkozó vizsgálatom eredményeit a 15. – SPSS által 
generált – táblázat mutatja be. 

 
15. táblázat: Az önköltségszámítások számviteli osztályon kívüli alkalmazásának és a Tesztüzemi 
Információs Rendszer adatok vezetői célra való felhasználási lehetőségének felismerése közötti 
kapcsolat jellemzői 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,490 ,001 

Cramer's V ,490 ,001 

N of Valid Cases 60  
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A vállalat költségei alakulásának való nyomonkövetése (22. kérdés) nem áll statisztikailag 

kimutatható kapcsolatban az erre a kérdésre adott válaszokkal (SPSS által mért szignifikanciaszint 
= 7,3%). 

 
A 15. táblázatban bemutatott kérdésre adott válaszok igazságtartalmát a következő kérdés 

eredményei is visszaigazolják. Itt azt vizsgáltam, hogy tudják-e hasznosítani saját céljaikra a 
gazdaságok a Tesztüzemi Információs Rendszerrel kapcsolatos adatokat, ahol még többen, 53,3% 
nyilatkozott úgy, hogy fel tudja eredményesen használni a Tesztüzemi Információs Rendszer adatait 
(37. ábra). Az előbbi kérdésben megfigyeltnél nagyobb szám azt bizonyítja, hogy a Tesztüzemi 
Információs Rendszerben lévő információkat nem csupán a vezetői számvitel támogatására, hanem 
egyéb vállalatvezetéshez kötődő területeken is hasznosan lehet alkalmazni. Továbbá annak a 28 
válaszadónak a példája, akik a rendszer tagjai, de az onnan kapott adatokat nem tudják felhasználni, 
felveti a rendszer előnyeinek minél szélesebb körben való megismertetésének a szükségességét. Ez 
lehetőséget adna tudniillik a gazdaságok versenyképességének a javítására, növelésére. 

 

 
37. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer adatainak a gazdaságok saját céljaira való 

hasznosításának lehetősége 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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Ennél a kérdésnél is találunk szignifikáns kapcsolatot az önköltségszámítások számviteli 
osztályon kívüli felhasználására adott válaszokkal (Cramer’s V = 0,284). Kijelenthető, hogy azon 
gazdaságoknál, amelyeknél az önköltségszámításokat a számviteli területen kívül más is 
felhasználja (különös tekintettel a menedzsmentre), ott nagyobb a valószínűsége, hogy a 
Tesztüzemi Információs Rendszerből kapott, illetve oda előállított adatokat is eredményesen fel 
tudják használni. Ennek indoka leginkább abban rejlik, hogy azon gazdaságokra igaz mindkét 
előbbi állítás, akiknél fejlettebb a vezetői számviteli és a menedzsment kultúra. 

 
Szembetűnő az is, hogy azok a vállalatok, amelyek a költségeik alakulását rendszeresen 

nyomon követik, jellemzően jobban fel is tudják használni a Tesztüzemi Információs Rendszer 
adatait. A két kérdésre adott válaszok kapcsolatának jellemzőit a 16. – SPSS által generált – 
táblázatban ismertetem. Ráadásul az egyik leginkább szignifikáns kapcsolatot itt találtam. Ez arra 
enged következtetni, hogy azok a vállalatok, akik bármely vezetői számvitelhez kapcsolódó 
területen korszerűbb működési jegyeket mutatnak – legyen szó akár a költségek figyeléséről, vagy 
az eredmények elemzéséről, stb. – azoknál ezek a fejlettségbeli előnyök más területen is jellemzőek. 
Vagyis akik egy ilyen fontos területen implementálták a modernebb eljárásokat, azok ezt nagyobb 
valószínűséggel teszik meg más területeken is. 

 
16. táblázat: A költségek ellenőrzése és a Tesztüzemi Információs Rendszer adatok vezetői célra 
való felhasználási lehetőségének felismerése közötti kapcsolat jellemzői 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,531 ,000 

Cramer's V ,531 ,000 

N of Valid Cases 60  
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A következőkben olyan témaköröket vizsgáltam, amely a Tesztüzemi Információs Rendszer 

fejlesztésénél, a gazdaságok minél nagyobb fokú részvételének ösztönzésénél jelenthetnek 
támpontokat. Arra voltam kíváncsi, hogy a gazdaságok válaszadói milyen változtatásokat 
tartanának hasznosnak a Tesztüzemi Információs Rendszerben. Az eredmények itt is pozitívak 
voltak, legtöbben a bővítést jelölték meg, vagyis ebből is látszik, hogy ők hasznosnak tartják a 
Tesztüzemi Információs Rendszert és még több információt is értékesen tudnának felhasználni 
ebből a forrásból. Tizenkilencen tartanának szükségesnek valamilyen jellegű kiegészítést vagy 
egyéb változtatást (38. ábra). Ebből 15-en gyorsítanának a rendszer működésén, mivel szerintük 
későn kapják meg az abból származó információkat. Két fő egységesítené más statisztikákkal az itt 
kapott adatokat, míg egy fő szerint hasznos lenne, ha minden megye szerepelne a különböző 
összehasonlításokban. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaságok összességében rendkívül 
hasznosnak, jól felhasználhatónak és saját céljaikra is értékesnek tartják a Tesztüzemi Információs 
Rendszer adatait, illetve hogy elsősorban a rendszer naprakészségén tudnának elképzelni 
javításokat. 
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38. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer adatok felhasználhatóságának javításához 

fűződő teendők a felmérésben részt vett gazdaságok véleményei szerint 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Ezután afelől érdeklődtem, hogy mely adatokat, mutatószámokat hasznosítják a leginkább a 

Tesztüzemi Információs Rendszerből saját pénzügyi-gazdasági elemzéseikhez. Vizsgálódásom 
eredményeit a 39. ábra szemlélteti. A leghatékonyabban a gazdaságok a különböző összehasonlító 
adatokat és mutatószámokat tudják alkalmazni. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaságok 
jelentős részének az egyik legfontosabb cél, hogy össze tudják hasonlítani a saját 
eredményességüket a többi termelőével, amely eredmény kifejezetten kedvező a gazdaságok 
fejlesztése és versenyképességének növelése szempontjából. Ezen kívül hárman mondták, hogy a 
különböző termésátlagokat, míg ketten az átlagos árakat, önköltségeket vizsgálják.  

 

 
39. ábra: A leghatékonyabban hasznosítható Tesztüzemi Információs Rendszer mutatók 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A legkevésbé hatékonyan alkalmazható információk felmérésénél a már említett önköltség 

számítási adatokat tartják átlagban a legértéktelenebbnek, ezt összesen nyolcan jelölték meg (40. 
ábra). Egy személy jelölte meg ezen kívül a mérleg szerinti eredményeket, egy fő pedig a régiós 
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összehasonlításokat. Összességében tehát elmondható, hogy a leghatékonyabban a gazdaságok a 
különböző régiókra vonatkozó, termelésre, hozamra, eredményességre vonatkozó összehasonlító 
adatokat tudják használni, legkevésbé hatékonyan pedig az átlagárakat és önköltségszámításokat. Ez 
utóbbi adat feltehetően annak is köszönhető, hogy – mint azt az előzőekben is láthattuk – a vezetők 
nagy többsége saját vállalkozásának önköltség számításait sem igazán használja fel semmilyen 
célra. 

 

 
40. ábra: A legkevésbé hatékonyan hasznosítható Tesztüzemi Információs Rendszer mutatók 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
Az előzőekkel egybecsengő eredményt hozott az a kérdés is, melyben arra kerestem választ, 

hogy a Tesztüzemi Információs Rendszerből kapott adatok milyen célokra felelnek meg. Az előre 
megjelölt célokat a vezetői számvitel klasszikus funkcióinak megfelelően adtam meg a 
válaszlehetőségekben, hogy ez által felmérjem, mennyire támogatja a vezetői számvitel feladatait a 
Tesztüzemi Információs Rendszer. Ahogy az előző kérdésben látható volt, hogy legtöbben az 
összehasonlító adatokat alkalmazzák, ennek megfelelően ebben a kérdésben az ellenőrzés területét 
jelölték meg a legtöbben (65%), mint amelyet a kapott információk segíteni tudnak (41. ábra). Ezen 
kívül a tervezés esetében is elég magas, 55% volt az adatok felhasználóinak aránya. A 
döntéshozatalnál 30,5%, míg a munkaszervezésnél csak 6,7% tudja ténylegesen alkalmazni a 
Tesztüzemi Információs Rendszer információit. Összefoglalva tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a 
gazdaságok válaszai szerint a Tesztüzemi Információs Rendszer felhasználásából nyerhető 
információk egyértelműen támogató hatással vannak a vezetői számvitel klasszikus értelemben vett 
funkcióira, ezek közül is leginkább az ellenőrzés és a tervezés területén jelenik meg pozitív 
kihatásuk. 
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41. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer vezetői számviteli funkciókat támogató 

szerepének jellemzői 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Amennyiben erre a kérdésre adott válaszokat csak azok körében vizsgáljuk, akik látnak 

összefüggést a Tesztüzemi Információs Rendszerből nyerhető és a vezetői számvitel által 
felhasználható adatok között, akkor több ponton találunk összefüggést, és a tervezési és a 
döntéshozatali funkció Tesztüzemi Információs Rendszer általi támogatottsága esetén rendkívül 
szignifikáns az összefüggés. Előbbinél egy erős közepes, utóbbinál inkább erős a kapcsolat 
(Cramer’s V = 0,598, illetve 0,697). Szinte kizárólag azok szerint nem felelnek meg a Tesztüzemi 
Információs Rendszer adatai a vezetői számvitel – tervezési és döntéshozatali – funkcióira, akik 
egyébként sem látnak összefüggést a két rendszer adathalmaza között, vagyis valószínűleg 
viszonylag kevéssé ismerik a két rendszert. Az összefüggés adatait a tervezési funkció tekintetében 
a 17. táblázat és a 42. ábra, míg a döntéshozatali funkció tekintetében a 18. táblázat és a 43. ábra 
mutatja be. 

 
17. táblázat: Van-e összefüggés a Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel közös 
információbázisának felismerése, és a vezetői számvitel tervezési funkciójának támogatottsága 
között? 

 Ön szerint megfelelnek-e a Tesztüzemi 
Információs Rendszerbe szolgáltatott, 
illetve az onnan visszakapott információk 
a vezetői számvitel tervezési 
funkciójának a kielégítéséhez? 

Összesen 

igen nem 

Lát-e valamilyen összefüggést a 
Tesztüzemi Információs 
Rendszerből nyerhető és a 
vezetői számvitel által 
felhasznált adatok között? 

igen 22 6 28 

nem 0 12 12 

nem tudja 11 8 19 

Összesen 33 26 59 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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42. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer által a vezetői számvitel tervezési funkciót 
támogató szerepe 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
18. táblázat: Van-e összefüggés a Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel közös 
információbázisának felismerése, és a vezetői számvitel döntéshozatali funkciójának 
támogatottsága között? 

 Ön szerint megfelelnek-e a Tesztüzemi 
Információs Rendszerbe szolgáltatott, 
illetve az onnan visszakapott 
információk a vezetői számvitel 
döntéshozatali funkciójának a 
kielégítéséhez? 

Összesen 

igen nem 

Lát-e valamilyen összefüggést a 
Tesztüzemi Információs 
Rendszerből nyerhető és a 
vezetői számvitel által 
felhasznált adatok között? 

igen 18 10 28 

nem 0 12 12 

nem tudja 0 19 19 

Összesen 18 41 59 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
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43. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer által a vezetői számvitel döntéshozatali funkciót 

támogató szerepe 
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Akik látnak összefüggést a Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel 

adatszükséglete között, vagyis helyesen mérik fel a rendszerben rejlő képességeket, potenciákat és 
ismerik a vezetői számvitel valódi értékeit és lehetőségeit, azok jellemzően jobban is értékelik a 
rendszerből visszakapott adatokat. Ez nem meglepő, hiszen akik nem tudják, hogy tulajdonképpen 
mire is van szükségük, nem tudják értékelni azt sem, ha ezeket az adatokat rendelkezésükre állítják, 
hiszen az adatok révén lehetővé váló felhasználási területek, illetve ezek megvalósítása számukra 
ismeretlenek. Vagyis ahhoz, hogy a Tesztüzemi Információs Rendszer sikeresebb és elfogadottabb 
legyen a gazdaságok körében, nem elég magának a rendszernek az előnyeit ismertetni, hanem a 
vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer együttes felhasználási lehetőségeit és 
egymást támogató funkcióit kell hangsúlyozni. Így lehetségessé válhat, hogy a rendszer ténylegesen 
előnyükre szolgáljon. 

 
Felmértem azt is, hogy a gazdaságok igénybe kívánnának-e venni olyan – ingyenesen nyújtott 

– szolgáltatásokat, programokat, amelyek a vezetői számviteli eszközök alkalmazását és a 
Tesztüzemi Információs Rendszer adatainak gazdasági döntésekhez való felhasználását céloznák 
meg. Itt kifejezetten pozitív fogadtatással találkoztam, a módszerek iránt szinte mindenki 
érdeklődést mutatott ilyen vagy olyan formában. Legtöbben (95%) információs füzeteket és 
kiadványokat látnának szívesen, de népszerű volt a mintagazdaságok meglátogatása egyes 
gyakorlati alkalmazások kipróbálásának a lehetőségével (66,7%) is. A tesztüzemek összességéről 
készített menedzsment információs füzetek, a külföldi gazdaságokkal folytatott csereprogramok és 
az e témakörben szervezett előadássorozatok nagyjából egyenlő szavazatot kaptak a gazdák 
részéről. A tesztüzemek átlagos adatainak szűrőfeltételek szerinti internetes lekérdezhetőségét pedig 
a vezetők 48,3%-a venné szívesen igénybe. Ebből nyilvánvalóan látható a gazdaságok nagyfokú 
hajlandósága a fejlődésre, a tudásuk, módszereik korszerűsítésére, amely mindenképpen a szóban 
forgó terület fejlesztésének létjogosultságát támasztja alá a jövőre vonatkozóan. 

 
Az utolsó kérdésben, miszerint az előzőeken kívül van-e a gazdaságoknak bármilyen módosító 

javaslata a Tesztüzemi Információs Rendszerrel kapcsolatban, nem jelöltek meg a válaszadók olyan 
tényezőket, amely eddig nem került említésre. 
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4.5 A gazdaságok eredményességének a vezetői számvitel 

alkalmazásával való összefüggésére vonatkozó vizsgálat 

eredményei 

A kutatás megkezdésekor az volt az egyik hipotézisem, hogy a vezetői számvitelt alkalmazó, 
illetve az irányításban ilyen jellegű információkat felhasználó vállalkozások eredményesebben 
működnek társaiknál. A kérdőív összeállításakor szem előtt tartottam, hogy ennek az állításnak 
igazságtartama vizsgálható legyen. Az eredmények megállapításához az eredményesség (ezt az egy 
főre eső árbevétel kategóriájával mértem) és a vezetői számvitellel foglalkozó kérdésekre kapott 
válaszok összefüggéseit vizsgáltam. 

 
A bevétel kategóriák és a vezetői számvitel konkrét alkalmazása között statisztikailag mérhető 

összefüggést nem talált az SPSS. Ez valószínűsíthetően a minta kis elemszámának és nagy 
szóródásának tudható be, ugyanis szemmel látható összefüggés rajzolódott ki – egyszerűbb, 
manuális vizsgálati módszerek használata mellett – e két tényező között a következő adatok alapján. 
Először a vezetői számvitel alkalmazását a vállalatok válaszai alapján döntöttem el: azokat 
tekintettem alkalmazóknak, akik magukról azt állították, hogy alkalmazzák az ilyen jellegű 
eszközöket. Az átlag feletti eredményességű vállalatok 43%-a nyilatkozott úgy, hogy gazdaságában 
alkalmazásra kerülnek vezetői számviteli eszközök, míg az átlag alatti eredményességű vállalatok 
esetében ez az arány csak 26% volt. Ezen kívül azoknak a vállalkozásoknak, akik egyáltalán nem 
alkalmaznak vezetői számviteli eszközöket, az egy főre eső árbevétel értékének az átlaga 7,6 millió 
Ft volt. A vezetői számvitelt alkalmazók körében ugyanez az eredményességi mutató 9,2 millió Ft 
volt. Ezek alapján szembetűnő, hogy a vezetői számvitelt – saját bevallásuk szerint – alkalmazóknál 
lényegesen magasabb eredményességi mutatókat találunk. 

 
Ezután megvizsgáltam ugyanezt a kérdést egy másik szemszögből is. A vezetői számvitel 

alkalmazását az alapján kategorizáltam be, hogy a vállalkozás ellenőrzi-e a költségei alakulását, 
hasonlítja-e azokat valamilyen tervszámhoz vagy normához, hiszen ez alapján viszonylag jól 
látható, hogy melyek azok a vállalatok, ahol alkalmazásra kerülnek vezetői számviteli eszközök. 
Ebben a vizsgálatban a szignifikáns kapcsolat már az SPSS által is kimutatható volt. A vegyes 
kapcsolat szignifikanciaszintje 1,5%, míg a kapcsolat erősségét mutató éta értéke 0,445, vagyis a 
kapcsolat erőssége közepes. Ezek alapján megállapítható tehát, hogy jellemzően eredményesebbek 
és hatékonyabbak azok a vállalkozások, akik alkalmazzák a vezetői számvitel eszközeit 
vállalkozásuk irányításához, pl. normaszámokhoz vagy tervszámokhoz viszonyítva ellenőrzik 
költségeik alakulását. 

 
Továbbá kiszámoltam, hogy az egyes gazdaságok a kérdőívben megjelölt nyolc mutató közül 

mennyit alkalmaznak, majd ezt kereszttáblába rendezve az árbevétel kategóriákkal a 19. – SPSS 
által generált – táblázatban ismertetett eredményeket kaptam. 
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19. táblázat: A vállalkozások által alkalmazott mutatószámok és az eredményesség közötti 
összefüggés kereszttáblában való ábrázolása 

  Egy alkalmazottra jutó árbevétel Total 

  2 millió 
Ft alatt 

2 és 4 
millió Ft 
között 

4 és 6 
millió Ft 
között 

6 és 8 
millió Ft 
között 

8 és 10 
millió Ft 
között 

10 millió 
Ft felett 

Hány 
mutatóra 
vonatkozóan 
készít 
kalkulációt? 

Count 0 2 2 0 0 1 5 

% within 
bev_fo_kat2 

0,0% 14,3% 15,4% 0,0% 0,0% 5,6% 8,3% 

Count 0 4 2 1 2 2 11 

% within 
bev_fo_kat2 

0,0% 28,6% 15,4% 12,5% 33,3% 11,1% 18,3% 

Count 1 5 1 2 4 7 20 

% within 
bev_fo_kat2 

100,0% 35,7% 7,7% 25,0% 66,7% 38,9% 33,3% 

Count 0 2 5 2 0 5 14 

% within 
bev_fo_kat2 

0,0% 14,3% 38,5% 25,0% 0,0% 27,8% 23,3% 

Count 0 1 1 3 0 1 6 

% within 
bev_fo_kat2 

0,0% 7,1% 7,7% 37,5% 0,0% 5,6% 10,0% 

Count 0 0 1 0 0 2 3 

% within 
bev_fo_kat2 

0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 11,1% 5,0% 

Count 0 0 1 0 0 0 1 

% within 
bev_fo_kat2 

0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total Count 1 14 13 8 6 18 60 

% within 
bev_fo_kat2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
Mint látható, a magasabb eredménykategóriák felé haladva az előfordulások is folyamatosan 

tolódnak a magasabb számok felé, ami annak felel meg, hogy az adott gazdaság több és több 
mutatót alkalmaz a gyakorlatban is. Vagyis azok a gazdaságok tudnak jobb eredményeket elérni, 
amelyek többféle mutatót elemeznek tevékenységük során. 

 
Sajnos abból adódóan, hogy a 60 elemű mintát 42 kategória között kellett szétosztani, egy-egy 

kategóriába csak kevés elem került (5 a legmagasabb előfordulás), így a kapcsolat statisztikai úton 
nehezebben kimutatható. Az alacsony gyakoriság mellett szintén gátló tényezőnek minősíthetjük a 
szélsőséges értékek előfordulását, amiknek így az aránya is magas volt, szemben például egy több 
száz fős mintán belüli néhány tized százalékukkal. Ennek alapján valószínűsíthetjük, hogy egy 
nagyobb volumenű vizsgálatnál még erősebb szignifikanciaszinten belül lenne a két kérdésre adott 
válaszok vegyes kapcsolata. 

 
Az SPSS által is kimutatható szignifikáns kapcsolatot találtam az árbevétel kategóriákkal annál 

a kérdésnél is, ahol arra kerestem választ, hogy milyen pozitív hatásai vannak/lehetnek a vezetői 
számvitelnek. Azon állításnál, mely szerint a vezetői számvitel növeli a vezetők informáltságát egy 
gyenge közepes (Cramer’s V=0,379) kapcsolatot találunk, míg azok szerint, akik a vezetői 
számvitelt a tervezés elősegítésének egyik eszközeként tartják számon a kapcsolat valamivel 
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erősebb (Cramer’s V=0,429). Amennyiben az összefüggést vizsgáljuk e két kérdés esetén adott 
pontszám és a vezetői számvitel alkalmazása között, akkor is szignifikáns és közepes (0,341 és 
0,382) erősségű kapcsolatot találunk. Vagyis jellemzően az eredményesebb vállalatok a vezetői 
számvitelnek a vezetők informálásában és a tervezés segítésében szánnak jelentős szerepet, amelyek 
– egyebek mellett – a vezetői számvitel két fő funkciójának tekinthetők. 

 
Összefoglalva kijelenthetjük tehát, hogy jellemzően eredményesebbek és hatékonyabbak azok 

a vállalkozások, akik alkalmazzák a vezetői számvitel eszközeit vállalkozásuk irányításához, pl. 
ellenőrzik költségeik alakulását, nyomon követik azok változását normaszámokhoz vagy 
tervszámokhoz való hasonlítás segítségével, eredményességi és teljesítménymérő mutatószámokat 
kalkulálnak általános nyereségességük növelése érdekében. Bár nem minden esetben találtam az 
SPSS által is ténylegesen kimutatható kapcsolatot, amely a keresett összefüggést bizonyítaná, ez 
feltételezhetően inkább a viszonylag kis méretű mintaelemszám hibájaként róható fel. Az 
előzőekben bemutatott néhány statisztikailag is mérhető kapcsolat, illetve az egyszerűbb vizsgálati 
módszerek eredményei alapján is bizonyítható ugyanis, hogy az eredményesség semmiképpen sem 
független attól, hogy az adott gazdaság pénzügyi-számviteli és menedzsment rendszere mennyire 
szorosan kapcsolódik össze, és hogy a vezetőség milyen mértékben használja fel a mindennapi 
működés és irányítás során a pénzügyi-számviteli részlegeken létrehozott adatokat. 
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4.6 Új tudományos eredmények 

1. Dolgozatomban rámutattam arra, hogy a vezetői számviteli rendszer minél több 
gazdálkodónál való bevezetésének elősegítéséhez mindenekelőtt a vezetők hozzáállásának, 
beállítódottságának, szemléletmódjának a formálása szükséges. A vezetői számvitel 
alkalmazásának egyik legfőbb gátló tényezőjét nem a pénzügyi értelemben vett, hanem az 
emberi fejekben lévő korlátok jelentik. A bevezetést véghezvivő gazdaságoknál kiderült, 
hogy a menedzsment gondolkodásában lévő „megfoghatatlan” tényezők gördítik a 
legnagyobb akadályokat a módszer bevezetése elé. A rendszert alkalmazó vállalatvezetők 
egyértelműen pozitív tapasztalatokkal bírnak a bevezetést illetően, és nem igazoltak vissza 
semmilyen más hasonló jelentőségű bevezetési korlátot. Ezenkívül ráébredtek arra, hogy 
nem egy olyan eljárásrendről van szó, amely az ő nagyságrendjük, szaktudásuk, pénzügyi 
helyzetük mellett ne lenne megvalósítható, illetve hogy ezek ne lennének fejleszthetők a 
módszer alkalmazása által. 

 
2. Nem támasztható alá a vállalkozások informatikai eszközeinek illetve azok szervezeti 

integrációjának hiánya, mint a vezetői számvitel elterjedését, fejlődését reálisan gátló 
tényező. A vállalatot átfogó információs rendszerek kialakulásában – ide értve a vezetői 
számvitel rendszerét is – korlátozó szerepet játszhat egyes esetekben az informatikai 
eszközök meglétének illetve azok szervezeti integrációjának a hiánya, de rendelkezésre 
állásuk nem garantálja a vezetői számviteli rendszer létrejöttének támogatottságát. A 
vezetői számviteli rendszer kiépítődésének korlátozottságát nem feltétlenül lehet 
visszavezetni az informatikai eszközök vállalatnál fellelhető helyzetére, kutatásomban nem 
bizonyosodott be azok esetleges hiányosságának egyértelmű negatív hatása. 

 
3. Kimutattam, hogy eredményesebbek és hatékonyabbak azok a vállalkozások, akik 

alkalmazzák a vezetői számvitel eszközeit vállalkozásuk irányításához, pl. ellenőrzik 
költségeik alakulását, nyomon követik azok változását normaszámokhoz vagy 
tervszámokhoz való hasonlítás segítségével, eredményességi és teljesítménymérő 
mutatószámokat kalkulálnak általános nyereségességük növelése érdekében. A 
mezőgazdasági vállalkozás vezetőségének vezetői számviteli módszerek használatából 
nyert információi hatással vannak a vállalat gazdálkodására, amelyet a gazdaság 
jövedelmezőségi területeivel való visszaigazolt kapcsolat mutat. Az eredményesség 
semmiképpen sem független attól, hogy az adott gazdaság pénzügyi-számviteli és 
menedzsment rendszere mennyire szorosan kapcsolódik össze, és hogy a vezető 
tisztségviselők milyen mértékben használják fel a mindennapi működés és irányítás során a 
pénzügyi-számviteli részleg által létrehozott adatokat.  

 
4. A vezetői számvitel és az FADN rendszerének fejlesztése és a fejlesztésekből kiinduló 

kapcsolatrendszer egyértelmű szinergiája jelentkezik a vállalkozások vezetésében. 
Kutatásomban feltártam a vezetői számviteli rendszer és a Tesztüzemi Információs 
Rendszer között kirajzolódó összefüggést, hogy adathalmazaik és információbázisaik 
figyelemre méltó hasonlóságot mutatnak egymással, valamint hogy több tekintetben is 
megfigyelhető a két rendszer egymást támogató hatása. A hasonlóság egyik 
következménye, hogy a Tesztüzemi Információs Rendszer pozitívan befolyásolja a vezetői 
számvitel olyan elemi funkcióit, mint a döntéshozatal, a támogató hatás pedig leginkább a 
vállalati ellenőrzés és tervezés – mint két alapvető vezetői számviteli funkció – területén 
jelentkezik a leghangsúlyosabb mértékben. A két rendszer együttes alkalmazása elősegíti a 
gazdálkodásszervezés szemléletmódjának fejlődését, pozitív irányba való változását.  
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5. Meghatároztam azokat a vezetői számviteli területeket, amelyekre nagyobb fokú 

elhanyagoltság jellemző, és amelyek fejlesztése ezáltal prioritást érdemel a vállalkozások 
vezetői számviteli és általános vezetéstámogató tevékenységének fejlesztése 
szempontjából. Ezek a területek a költségek vállalaton belüli utalványozása, ellenőrzése, a 
döntésorientált költségtervezési eljárások alkalmazása, a formalizált költségvetési 
módszerek használata, az önköltségszámítási technikák vezetői célokra való hasznosítása, a 
mutatószámok kalkulációján túl azok kielemzése, és a számviteli kimutatások – különös 
tekintettel például az eredménykimutatásra – vezetői tevékenységekben való felhasználása. 
A területek kiépítésének segítségével nagymértékben javul a vállalatok vezetői számviteli 
tevékenységének minősége, valamint összességében átláthatóbbá, hatékonyabbá és 
jövedelmezőbbé válik a gazdaság működése. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

5.1 Következtetések 

Dolgozatom legfőbb célja a vállalkozások fejlesztésének elősegítése, amelyet elsősorban a 
vezetői számvitel eszközeinek és a Tesztüzemi Információs Rendszer adataiból létrehozható 
információknak ilyen célból történő felhasználása által képzelek el. Ehhez először is a 
vállalkozások aktuális helyzetének felmérésére, a vezetői számvitel jelenlegi elterjedtségének a 
feltérképezésére volt szükség. 

 
Négy hipotézisem közül három – az 1., a 3. és a 4. – került visszaigazolásra a kutatásom 

eredményei alapján. 
 
1. Hipotézis: A vezetői számvitel alkalmazásának elterjedését a magyarországi 

szemléletmód társadalmi és gazdasági értelemben vett sajátossága hátrányosan befolyásolja, 
különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra. 

A vezetői számvitelt már alkalmazó gazdaságok szerint jóval gyengébbek a rendszer 
bevezetését és sikerességét gátló tényezők, mint azt a rendszert be nem vezetők gondolják. A 
vizsgálat eredményei jól szemléltették a gátló tényezők valódi jellemzőit: a módszert nem 
alkalmazó gazdaságok nagy része tudatosan teszi ezt, mert nincs meggyőződve arról, hogy ezek a 
metódusok általuk elvárt mértékű pozitív hatást fejtenének ki a gazdaságukra, vagyis úgy 
gondolják, hogy a bevezetéshez szükséges szellemi-, pénzbeli- és egyéb erőforrások megteremtése 
meghaladja az alkalmazás által elérhető hasznok összességének nagyságrendjét. A megfigyelés 
kimenetele alátámasztja a feltevést, miszerint a vezetői számvitel alkalmazásának nincsenek fizikai 
értelemben vett igazi akadályai, a legfőbb gát a vezetők fejében, gondolkodásában, hozzáállásában 
van. Ez a tény feltétlenül pozitív olyan szempontból, hogy ezen lehet változtatni. 

 
2. Hipotézis: A vezetői számvitel alkalmazásának reális gátló tényezője az információs 

eszközök és rendszerek szervezeti integrációja, valamint azok hiánya. 
Ezt a hipotézist a kérdőíves felmérésem eredményei nem támasztották alá igazolhatóan. Bár 

több kérdéshez kötődő vizsgálat eredményeinek elemzése is mutatta, hogy a vezetői számvitel 
alkalmazásának bevezetését jobban segíti, ha a rendszer működtetéséhez szükséges technikai háttér 
már rendelkezésre áll a vállalkozásnál, és ugyanez a feltétel a pénzforrások megteremtésénél is igaz. 
Azt azonban mindenképpen tisztán kell látnunk, hogy a vezetői számviteli módszerek és egyéb 
vezetéstámogató eljárások bevezetésének nem ez a legnagyobb akadálya, hanem a magyar 
mezőgazdasági vállalkozások vezetőinek szemléletmódja. Mindemellett ez nem a magyar gazdák 
hiányosságait mutatja, inkább az elmúlt évek gazdasági jellegzetességeinek következményeként 
fogható fel. 

 
3. Hipotézis: A vezetői számvitelt alkalmazó, illetve az irányításban ilyen jellegű 

információkat felhasználó vállalkozások eredményesebben működnek társaiknál. Ezen kívül a 
rendszernek döntés- és vezetéstámogató szerepe van, alkalmazásukkal a vállalkozások 
versenyképesebben tudnak működni a mezőgazdasági szektorban. 

Jellemzően eredményesebbnek mutatkoztak azok a vállalkozások, amelyek pénzügyi-
számviteli és menedzsment rendszere szorosan összekapcsolódott, ahol ellenőrzésre és elemzésre 
kerülnek a költségek, mutatószámok, vagyis ahol alkalmazzák a vezetői számvitel eszközeit. 
Továbbá azok a vállalkozások, akiknek tényleges gyakorlati tapasztalata volt a vezetői számvitel 
alkalmazására és az alkalmazás hatásaira nézve, az eredményesség növekedése után rögtön a 
döntéstámogatást és a vezetők informáltságának növekedését jelölték meg a rendszer bevezetésének 
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köszönhető pozitív eredményként, amely alátámasztja a hipotézisben felvetett másik feltevést is. A 
kutatás eredményei visszaigazolták ezeken kívül a Tesztüzemi Információs Rendszer – tervezéshez 
és ellenőrzéshez kötődő – támogató szerepét is, amelyek szintén segítik a vezetőket mind a 
döntéseik meghozatalában, mind az egyéb vezetői feladataik ellátásában. 

 
4. Hipotézis: Kapcsolat van a vezetői számvitel és az FADN rendszerének 

információbázisa és felhasználhatósági területei között, valamint megfigyelhető a két rendszer 
egymást támogató hatása. 

A felmérésben a vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer közötti kapcsolat 
vizsgálatánál azt állapítottam meg, hogy azok a gazdálkodók, akik tényleges gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeznek a vezetői számvitel alkalmazását illetően, ismerik és használják is a 
vezetői számvitel módszereit, nyilvánvalóan látnak összefüggést a két rendszer adatbázisa és 
információ-halmaza között. Továbbá visszaigazolást nyert az a feltételezés is, hogy azok, akik a 
számviteli információk nagy részét nem csak a kötelezően elkészítendő éves beszámoló 
készítéséhez használják fel, hanem más gazdasági és pénzügyi számításokhoz is alkalmazzák, 
nagyobb valószínűséggel látják az összefüggést a Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői 
számvitel adatai között, elismerik a két rendszer egymásra gyakorolt kedvező hatását, vagyis 
pozitívan viszonyulnak mind a két rendszerből felhasználható információk hasznosságához.  

 
Az alkalmazás szükségességére és hasznosságára való figyelemfelhívás tehát alapvető 

fontosságú, de természetesen nem mindig egyszerű. A számviteli dolgozóknak sokszor maguknak 
kell a tulajdonosokat, a vezetőket is meggyőzniük arról, hogy a mérleget, eredménykimutatást nekik 
is figyelniük, értékelniük kell. Hogy a számok, nemcsak a múlt eredményeit, a pillanatnyi helyzetet, 
hanem a jövőt is tükrözik. A vezetői számvitel pedig éppen a jövőre, a vállalkozás életképességére, 
takarójának hosszára vet fényt. Megéri tehát a fáradságot és a költséget a rendszerének kiépítése és 
hasznosítása a gazdáknak is, ha ez által terveznek, alakítják vállalkozásuk jövőjét. Az egyszerű 
vállalkozásoknál a részletes tervezés elsőre feleslegesnek, idő-, és pénzpazarlásnak tűnhet. Azonban 
az egyszerűség nem indokolja a tervezés elhagyhatóságát, csak a tervezés eszközeit kell a vállalat 
jellemzőihez igazítani. Például ilyen esetben nem feltétlenül indokolt a komoly informatikai 
eszközökbe való beruházás, hanem elég lehet egy toll, egy füzet és egy számológép. A szaktudás és 
a módszer hasznosságáról való meggyőződés azonban az ilyen esetekben sem mellőzhető. 

 
A vezetői számvitel mezőgazdasági vállalkozásoknál való alkalmazásának további aspektusát 

jelenti a Tesztüzemi Információs Rendszer bekapcsolása a folyamatba. Mindkét rendszer egyszerre 
történő alkalmazásának egymásra gyakorolt pozitív hatása egyrészt megkönnyíti az addig még nem 
használt rendszer bevezetését, másrészt új egyszerűsítési és költségmegtakarítási lehetőségeket 
helyez kilátásba a részben közös adat- és információbázis révén. A közös információbázis ezen 
kívül előre vetíti a két rendszer együttes alkalmazásának további jól kamatoztatható 
felhasználhatósági területeit, mint például a gazdaságok egységes elvekre épülő eredményességi 
mutatóinak létrehozását. 

 
Felvetődik a versenyképesség is olyan szempontból, hogy annak megteremtése, illetve 

folyamatos megőrzése érdekében a vállalkozások kénytelenek bevezetni, kiépíteni és hosszú távon 
alkalmazni a vezetői számvitelt, hiszen éppen ennek a segítségével lesz lehetőségük arra, hogy 
kiküszöböljék például a méretbeli hátrányaikat, és az egyedi vállalkozásukhoz a legmegfelelőbb, 
legszükségesebb gazdasági forgalmat, költségeloszlást, állóeszközarányt, tőkemegoszlást, fedezeti 
mutatókat stb. alkalmazzák a gyakorlatban. 
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5.2 Javaslatok a vezetői számvitel alkalmazásának fejlesztésével 

kapcsolatban 

Kutatásom alapján összességében elmondható, hogy a vezetői számvitel mind szélesebb 
körben való elterjedésének elősegítéséhez elsősorban a gazdálkodók szemléletmódját kell 
megpróbálni ilyen irányban befolyásolni. A gazdálkodók szemléletmódjának a formálásához 
világosan láthatóvá kell tenni az alkalmazás szükségességét, tudatosítani kell a vezetői számvitel 
hasznát és szerepét a következő – általam javasolt – feladatok elvégzésével. 

� A vezetést támogató rendszerek előnyeinek minél több fórumon, minél szélesebb körben és 
módon való ismertetése; 

� Az eddigi gazdaságoknál elért pozitív tapasztalatok bemutatása, népszerűsítése; 
� A módszer gyakorlatban való költségmentes kipróbálásának hozzáférhető tétele. 
 
Meg kell teremteni a gazdálkodók számára a vezetői számvitellel való megismerkedés 

feltételeit, amelyre véleményem szerint a gyakorlati megtapasztaláson alapuló módszerek a 
legeredményesebbek. A kérdőíves felmérésemből levont következtetések is alátámasztották, hogy 
ilyen jellegű módszerekre szinte minden megkérdezett gazdálkodó fogékony lenne ilyen vagy olyan 
formában. Ezek közül hatot emelek ki: 

� Információs füzetek és kiadványok; 
� Mintagazdaságok megtekintése, egyes gyakorlati alkalmazások kipróbálásának 

lehetőségével; 
� A magyarországi tesztüzemek összességéről készített menedzsment információs értékelések, 

kiadványok; 
� Külföldi csereprogramok, amelyen keresztül más külföldi gazdaságok üzletmenetét 

ismernének meg a gazdák; 
� Előadássorozatok; 
� A magyarországi tesztüzemek átlagos adatainak szűrőfeltételek szerinti internetes alapú 

lekérdezhetősége. 
 
Kutatásomból az derült ki, hogy legtöbben az információs füzeteket és kiadványokat 

részesítették előnyben. Ezek általános felvilágosítást nyújtanának a vezetői számvitelről, illetve a 
mezőgazdaságban jól alkalmazható egyszerűbb módszereket, technikákat írnák le. Ezek ugyan nem 
kifejezetten az elsajátítás gyakorlati oldalát erősítenék, mégis jelentős szerepet tölthetnének be az 
alapvető információk átadásának feladatában az egyszerű kivitelezhetőség, az olcsóság és az 
elolvasáshoz kapcsolódó minimális időbeli kötöttség miatt. 

 
Második legnépszerűbbnek a „mintagazdaságok meglátogatása egyes gyakorlati alkalmazások 

kipróbálásának a lehetőségével” bizonyult, amely meglátásom szerint a leghangsúlyosabb módszer 
lehetne relatív kis költségigényének és a gyakorlati jelleg miatti hatásosságának köszönhetően. 

 
Alkalmazható módszer lehetne az előbbieken kívül olyan összefoglaló menedzsment 

információs füzetek összeállítása és kiadása, amely rendszeres időközönként kerülne eljuttatásra a 
gazdaságokhoz. Az információs füzet egyrészt a tesztüzemek összességének átlagos adatait 
tartalmazná, amely a magyar gazdaságok átlag-mutatószámaihoz való összemérésre adna 
lehetőséget pl. eredményességi-, önköltség-, kapacitáskihasználási- vagy munkaerő felhasználási 
mutatók tekintetében. Másrészt útmutatást tartalmazna az átlag-mutatószámok vezetői számvitelben 
való helyes és eredményes felhasználására vonatkozóan, célzottan kiválasztott benchmark technikák 
leírásával. Az átlagadatokhoz való viszonyításnak motiváló hatása lenne a gazdálkodásszervezés 
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korszerűsítésére és hatékonyítására nézve. Harmadrészt a kiadványok minden egyes számában egy-
egy új, korszerű vezetői számviteli technikát ismertethetnének, hogy a gazdák ezáltal is egyre 
jobban és egyre magasabb szinten megismerkedjenek a vezetői információs eszközök részleteivel, 
illetve hogy megoldást mutassanak a mezőgazdaságban, mint gazdasági ágban aktuálisan felmerülő 
problémák kezelésére. 

 
Hasonló funkciót tölthetne be a tesztüzemek átlagos adatainak tetszőleges szűrőfeltételek 

szerinti internetes lekérdezhetőségének lehetősége is. E módszer előnye, hogy személyre szabott 
funkciót kínál, valamint hogy kihasználva a modern technika vívmányait az információ gyorsan, 
viszonylag költségmentesen és mindenkihez eljuttatható lenne. 

 
Hasznosnak tartom továbbá külföldi gazdaságokkal folytatott csereprogramokban való 

részvétel lehetőségét és a vezetői számvitel alkalmazásának témakörében szervezett 
előadássorozatokat is. 

 
A vezetői számvitel vállalkozásoknál való gyakorlati bevezetése során szem előtt kell tartani 

azokat a területeket, amelyek fejlesztésére különös hangsúly fektetődik a vállalkozások vezetői 
számviteli és általános vezetéstámogató tevékenységének fejlesztése szempontjából. 
Nélkülözhetetlen feladat a gazdálkodásszervezés kritériumainak és a vezetői számvitel 
közelítésmódjának szervezeti összehangolása. Ezek a területek: 

� A költségek vállalaton belüli utalványozása, ellenőrzése; 
� Döntésorientált költségtervezési eljárások alkalmazása; 
� Formalizált költségvetési módszerek használata; 
� Az önköltségszámítási technikák vezetői célokra való hasznosítása; 
� A számviteli kimutatások – különös tekintettel például az eredménykimutatásra – 

menedzsment által elismert szerepének a növelése és a vezetői tevékenységekben való 
fokozott felhasználása; 

� A költségek és a bevételek minél hatékonyabb és minél inkább a vállalat céljainak megfelelő 
módon való megtervezése, kiszámítása, elszámolása. A „valódi” eredményesség 
mértékének minél tisztábban való látása. 

A területek kialakítása garantálja a szervezeti integrációt a vezetői számviteli rendszerek 
kialakításában. 

 
A Tesztüzemi Információs Rendszernek különleges szerep jut a vezetői számvitel 

bevezetésének folyamatában. Egyrészt egyszerűbbé teheti az eljárást, másrészt hosszú távú 
költségmegtakarítást eredményezhet. Miután a vállalkozások belátták a vezetői számvitel 
használatának előnyeit, szükségességét, meg kell teremteni a kapcsolatot a vezetői számvitel és a – 
jórészt kötelezősége miatt – mindenki által ismert vagy ismertebb pénzügyi számvitel között. A 
Tesztüzemi Információs Rendszer ebben a viszonylatban összekötő kapocsként működhet. Elsőként 
a Tesztüzemi Információs Rendszernél is a pénzügyi számvitel adatai jelentik a legfőbb adatforrást. 
Másodsorban a megfelelő adatok rendelkezésre állításának folyamata, az ezen adatokból 
létrehozható elemzések, kimutatások, illetve a Rendszer kapcsán a gazdaságok számára 
hozzáférhető összesített átlagadatok mintegy „félkész termékként” segítik elő a vezetői számviteli 
rendszer alkalmazását. A vállalkozásnak ezen túlmenően már csak az a feladata, hogy személyre 
szabott egyedi információkká alakítsa a már meglévőeket, vagyis a „félkész” adatokból új vezetői 
számviteli output információkat hozzon létre a saját igényei és szükséglete szerint. Hosszú távú 
költségmegtakarítást tesz lehetővé továbbá a két rendszer közös információbázisának köszönhetően 
kialakítható egyesített rendszer. Mivel a két rendszer input adatait jórészt ugyanazok az alapadatok 
képezik, mindkét rendszer megfelelően működtethető ugyanannak az adatbázis kezelő programnak 
a segítségével. 
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Mindezeknek a gyakorlati megvalósítását a tesztüzemi könyvelő irodákon keresztül képzelem 
el.  Hiszen nem valószínű, hogy pl. egy kis vagy közepes méretű gazdaságnak önmagában megérné 
egy ilyen specializált feladatokat ellátó adatbázis kezelő szoftver kifejlesztetése – vagy akár csak 
egy más által már egyszer kifejlesztett szoftver megvétele –, sem a megtérülési idő, sem pedig a 
méretgazdaságosság problémája miatt. A tesztüzemi könyvelő irodáknál viszont, ahol több tucat 
hasonló típusú gazdaság adatainak a begyűjtése történik, megérné talán a plusz szolgáltatás 
értékesítésének reményében (vagy szimplán versenyelőny kialakítási vagy ügyféltoborzási 
szándékkal) egy ilyen jellegű beruházás megvalósítása. Így a Tesztüzemi Információs Rendszer 
tagjaiként működő vállalkozásoknak lehetősége lenne a saját vállalkozásukra szabott vezetői 
számviteli output információk – sőt akár azok elemzéséhez, értékeléséhez való – hozzáférésére. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásom alapvető célja volt a magyarországi vállalkozások vezetői információs rendszerek 
által való fejlesztési lehetőségeinek a vizsgálata, különös tekintettel a vezetői számvitel eszközeire 
és a mezőgazdasági szektorhoz kötődő Tesztüzemi Információs Rendszer adatainak a segítségével 
megteremthető információbázisnak a felhasználására. Kutatásommal felhívtam a figyelmet a 
vezetői számvitel mezőgazdasági szektorban való alkalmazásának szükségességére és fontosságára. 

 
Értekezésemben bemutattam a vezetői számvitel elméleti hátterét, feltérképeztem a 

gyakorlatban való alkalmazásának elterjedtségét, fejlettségét, sajátosságait, valamint a magyar 
vállalkozások vezetőinek a témával kapcsolatos hozzáállását, attitűdjét. Mindezek által leírtam, 
kiértékeltem a vezetői számviteli rendszerrel kapcsolatos általános magyarországi helyzetet, 
meghatároztam az alkalmazás esetleges hiányosságait, rámutattam az alkalmazás szükségességére 
és javaslatot tettem a legfőbb fejlesztési lehetőségekre. Fontosnak tartottam a vezetői számvitel és – 
az Európai Uniós FADN rendszerhez létrehozott – magyarországi Tesztüzemi Információs 
Rendszer kapcsolatának, közös információbázisának és -igényének a tanulmányozását, elemzését 
annak érdekében, hogy feltárjam a két rendszer egymást és külső gazdasági környezetet támogató 
voltának a jellemzőit, a két rendszer együttes felhasználásából származó pozitívumokat, jelenleg 
még kihasználatlan kapacitásokat. 

 
A kutatás legfőbb eredményeit, következtetéseimet és javaslataimat a következőkben foglalom 

össze. 
 
A vezetői számviteli rendszer minél több gazdálkodónál való bevezetésének elősegítéséhez 

mindenekelőtt a vezetők hozzáállásának, beállítódottságának, szemléletmódjának a formálása 
szükséges. A vezetői számvitel elterjedését elsősorban nem a technikai vagy informatikai eszközök 
hiánya gátolja. Azt a téves gondolkodásmódot kell eloszlatni a gazdaságok vezetőinek a fejében, 
hogy a bevezetéshez szükséges szellemi-, pénzbeli- és egyéb erőforrások megteremtése meghaladja 
az alkalmazás által elérhető hasznok nagyságrendjét. Ezt a rendszer előnyeinek minél több fórumon, 
minél szélesebb körben és módon való ismertetésével, az eddigi gazdaságoknál elért pozitív 
tapasztalatok demonstrálásával, és a módszer gyakorlatban való költségmentes kipróbálásának 
hozzáférhető tételével lehetne a legsikeresebben elérni. Kérdőívemből kiderült, hogy a gazdák 
kifejezetten pozitívan fogadnák az ilyen témájú információs füzetek és kiadványok terjesztését, a 
gyakorlati alkalmazás bemutatására, kipróbálására szolgáló mintagazdaságok létrehozását, illetve 
külföldi gazdaságokkal folytatott csereprogramokban való részvétel lehetőségét. 

 
Megfigyeléseimben eredményesebbnek és hatékonyabbnak mutatkoztak azok a vállalkozások, 

akik alkalmazzák a vezetői számvitel eszközeit vállalkozásuk irányításához, pl. ellenőrzik 
költségeik alakulását, nyomon követik azok változását normaszámokhoz vagy tervszámokhoz való 
hasonlítás segítségével, eredményességi és teljesítménymérő mutatószámokat kalkulálnak általános 
nyereségességük növelése érdekében. Az eredményesség semmiképpen sem független attól, hogy 
az adott gazdaság pénzügyi-számviteli és menedzsment rendszere mennyire szorosan kapcsolódik 
össze egymással. A bevezetéssel járó vállalati tapasztalatok továbbá a vezetői számvitel 
döntéstámogató és vezetőinformáló hatását támasztották alá. Az alkalmazás szükségességére való 
figyelemfelhívás tehát alapvető fontosságú feladat a jövőre nézve. 

 
Kutatásom során egyértelműen kirajzolódtak azok a területek, amelyek fejlesztése prioritást 

érdemel a vezetői számvitel által való vállalkozásfejlesztés szempontjából, illetve a 
legelmaradottabb helyzetet tárja elénk a magyar vállalkozásoknál. Leghangsúlyosabban a költségek 
utalványozásának, ellenőrzésének és a formalizált költségtervezésnek a fejlesztésére kell törekedni. 
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Fontos továbbá az önköltségszámítások, mutatószámelemzések és általános értelemben véve a 
számviteli kimutatások – különös tekintettel az eredménykimutatásra – menedzsment által elismert 
szerepének és vezetői tevékenységekben való felhasználásának a növelése. Ezek lehetnének az első 
lépései egy ennél részletesebb, szofisztikáltabb fejlesztési projektnek, annak érdekében, hogy a 
vállalkozások minél inkább a saját céljaiknak megfelelően és minél hatékonyabban tudják vezetni 
vállalkozásaikat. 

 
Végül nem elhanyagolható a vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer egymásra 

gyakorolt kedvező hatása, illetve az együttes felhasználásuk fejlesztése által megvalósítható pozitív 
következmények. Mivel a Tesztüzemi Információs Rendszer mintegy összekötő kapocsként 
működik a vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel között, hozzájárul a vezetői számvitel 
bevezetésének egyszerűbbé tételéhez. Ezen kívül hosszabb távon költségmegtakarító hatást fejthet 
ki a két rendszer közös információbázisának köszönhetően kialakítható egyesített adatbázis és 
adatbázis-kezelés. A közös, megbízható adatbázis és alkalmazás továbbá lehetőséget adna olyan 
egységes elveken alapuló gazdasági eredményességet mutató és értékelő rendszer létrehozására, 
amelyet a gazdákon kívül a gazdaság többi szereplői is jól kamatoztathatnának például támogatások 
vagy banki hitelek odaítélésében. 
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SUMMARY 

 
The fundamental aim of my research was to examine the development possibilities of 

Hungarian businesses by applying management information systems with special regard to the tools 
of management accounting and the use of the information base of the agricultural FADN system. 

 
In my study, I have outlined the theoretical background of management accounting, I have 

surveyed the incidence of management accounting application in practice, its development, quality 
and the attitude of Hungarian business leaders related to the topic. It gave me the opportunity to 
describe and analyse the general situation in connection with management accounting in Hungary, 
to be able to detect the possible imperfections of its application, to prove the necessity of applying 
the system and to make proposals for the essential development possibilities. I studied and analized 
the connection between management accounting and the Hungarian FADN system established to 
support the FADN system of the European Union, their common information basis and information 
needs in order to discover the characteristics of the special nature of the two systems namely that 
they support each other and the outside economic environment, and to outline the positive outcomes 
and presently unexploited capacities of using the two systems simultaneously.  

 
I summarise my main suggestions as follows. 
 
In order to promote the introduction of a management accounting system at as many 

agricultural holdings as possible it would be necessary to change the attitude, disposition and 
approach of leaders above all. The mistaken way of thinking that raising the intellectual, financial 
and other sources necessary for the introduction exceeds the range of benefits achievable by its 
application should be repelled in the minds of farm leaders. This could be achieved the most 
successfully by asserting the advantages of the system at as many forums as possible, as extensively 
and in as many ways as possible, by demonstrating the positive experiences achieved so far at farms 
and by making the system freely available for trial in practice. On the basis of the research results, 
such a role could be filled with a chance of success by for example free services like distribution of 
information booklets and publications, the establishment of model farms that could create the 
possibilities to try the applications in practice or exchange programs with foreign farms. 

 
Farmers using management accounting methods for the support of governance of their business 

– such as the control of costs by monitoring, using standards and budgets, calculation of 
perfomancy and efficiency indicatiors – were observed in my research to be more profitable and 
more effective then other businesses. 

 
In my research the areas whose development enjoys the highest priority regarding development 

as well as the areas that present the most underdeveloped situations at Hungarian holdings have 
been clearly identified. Such areas have been for instance using formal procedures for cost control, 
applying decision oriented cost planning processes, using formal budgetary techniques, utilizing 
cost accounting methods for management purposes. Furthermore besides the calculation of 
indicators, comparing them to standars or to similar data of other companies, analyzing and treating 
the differences gained this way, increasing the role of accounting information appreciated by the 
management - especially the profit and loss statement. These could be the first steps of a more 
detailed and more sophisticated development project in order that businesses could manage their 
businesses as much in pursuance of their own purposes and as effectively as possible. Therefore, it 
is a task of prime importance to call attention to the necessity of application regarding the future. 
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Finally, the positive consequences feasible through the further development of using 
management accounting and the FADN system simultaneously are not to be neglected. Application 
of FADN system on the one hand contributes to making simpler the introduction of management 
accounting system in the company. On the other hand, thanks to the common information base of 
the two systems, the opportunity for the companies to use a common database and database 
handling system could result in long term cost saving. Furthermore the common reliable database 
makes it possible to establish an economic performance evaluation system based on unified 
principles that could be utilized by other entities of the economy apart from the farmers for example 
in allocating subsidies or granting bank loans. 

 



 

125 
 

7. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

Irodalomjegyzék 

79. számú Tanácsi Rendelet (1965): Council Regulation No. 79/65/EEC of 15 June 1965 about 
setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation 
of agricultural holdings in the European Economic Community. Official Journal P 109, 23.06.1965, 
p. 1859. 
 
377. számú Bizottsági Határozat (1985): Commission Decision of 7 June 1985 about establishing a 
Community typology for agricultural holdings. Official Journal L 220, 17.08.1985, p.1. 
 
1782. számú Tanácsi Rendelet (2003): Council Regulation of 29 September 2003 about establishing 
common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing 
certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 
1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 
1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001. Official Journal L 
270, 21.10.2003, p.1. 
 
2000. évi C. törvény a számvitelről (2000). Kihirdetve 2000. szeptember 21-én a Magyar 
Közlönyben. 
 
ACCA STUDY TEXT (2001): Financial management and control. London: BPP Publishing Ltd. 
672 p. 
 
ADORJÁN et al. (2003): Számvitel és elemzés II/B, A beszámoló elemzése. Budapest: Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 183 p. 
 
ALLEN B. R. et al. (2005): Cases in management accounting and control systems. 4. ed. Upper 
Saddle River: Pearson Prentice Hall. 301 p.  
 
ANTHONY R. N., HEKIMIAN J. S. (1967): Operations cost control. Homewood: Richard D. Irwin 
Inc. 
 
ANTHONY R. N., WELSCH G. A., REECE J. S. (1985): Fundamentals of Management 
accounting, Fourth edition. Homewood: Richard D. Irwin, Inc. 793 p. 
 
ARNOLD J., TURLEY S. (1996): Accounting for management decisions, 3. ed. Hertfordshire: 
Prentice Hall Europe (UK) Limited. 481 p. 
 
ATKINSON A. A. et al. (2007): Management accounting. Fifth edition. Upper Saddle River: 
Pearson Prentice Hall International, Inc. 656 p. 
 
BÁBA Á. (1991): Költségszámítás. Budapest: Aula Kiadó. 19 p. 
 
BARICZ R., RÓTH J. (2002): Könyvviteltan. Budapest: Aula Kiadó Kft. 152 p. 
 



 

126 
 

BARTÓK NAGY A. (1997): Vezetői számvitel. Budapest: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és 
Informatikai Rt. 244 p. 
 
BEKE J. (2002): Vezetési számvitel a nemzetközi harmonizáció tükrében. Európai tükör, (4). 117-
133 p.  
 
BENDREY M., HUSSEY R., WEST C. (1996): Accounting and finance in business, Forth edition. 
London, New York: Continuum. 633 p. 
 
BERDE CS. (2003): Menedzsment a mezőgazdaságban. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. 238 p. 
 
BÉLÁDI K., KERTÉSZ R. (2005): A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 
2004-ben. Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet. 230 p. 
 
BHIMANI A. (Szerk.) et al. (2006): Contemporary issues in management accounting. Oxford (etc.): 
Oxford University Press. 447 p. 
 
BODNÁR V. (1997): Menedzsment kontroll, controlling, vezetői számvitel: nemzetközi elmélet és 
gyakorlat – hazai tapasztalatok, III. rész – A controlling hazai gyakorlata. Vezetéstudomány, XVIII 
(7-8), 20-31 p.  
 
BODNÁR V., DOBÁK M. (1996): Szervezettervezés és menedzsment kontroll: elméleti alapok, 
vizsgálati hipotézisek, kutatási metodológia. A „Versenyben a világgal” kutatási program 
„Menedzsment és versenyképesség” projekt „Szervezettervezés és menedzsment kontroll” 
alprojektjének kutatási alaptanulmánya, Budapest. 
 
BOOCKHOLDT J. L. (1996): Accounting information systems: transaction processing and 
controls. Chicago: Irwin Inc. 896 p. 
 
BOSNYÁK J. (1993): A költségszámítás néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása. Számvitel és 
könyvvizsgálat, 35 (7-8). 318-323 p. 
 
BUCHANAN L., O’CONNELL A. (2006): A döntéshozatal rövid története. Harvard Business 
Manager, (7-8). 19-27 p. 
 
CHADWICK L. (1999): Vezetői számvitel. Budapest: Panem Könyvkiadó Kft. 211 p. 
 
COOPER R. (1993): A vezetői számviteli rendszer bevezetése. Számvitel és könyvvizsgálat, 35 (7-
8). 314-317 p. 
 
COOPER R., KAPLAN R. S. (1998): The design of cost management systems, 2. ed. Upper Saddle 
River: Prentice Hall. 536 p. 
 
CSAJBOK I., LANSINK A. O., HUIRNE R. (2005): Effects of management information from 
FADN on profitability of Dutch potted-plant firms. Agricultural Economics, 33 (3). 325-332 p. 
 
DIMÉNY E. (1999): A rugalmas részköltség-számításon alapuló standard kalkuláció alkalmazása a 
controlling-tervezésnél és eltéréselemzésnél. In: TÓTH A. (Szerk.) et al.: Gyakorlati controlling: 
magyarországi vállalkozások és intézmények controllingkézikönyve. Budapest: Weka Szakkiadó 
Kft. Ca 1000 p. (I. kötet 4. fejezet) 
 



 

127 
 

DOBÁK M., TARI E. (1992): Tapasztalatok és tendenciák a hazai szervezeti formák változásában. 
In: DOBÁK M. et al.: Szervezeti formák és koordináció. Budapest: Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. 188 p. (101-126. p) 
 
DRURY C. (2001): Management accounting for business decisions. 2. ed. London: Thomson 
Learning. 560 p. 
 
DRURY C. (2008): Management and cost accounting. 7. ed. London: South-Western Ltd. 775 p. 
 
ENGLER C. (1990): Managerial accounting, 2. ed. Homewood, Boston: Irwin. 966 p. 
 
EMBLEMSVAG J. (2004): Activity based costing and Economic profit: why, what, and how? Cost 
management, 18 (4). 38-46 p. 
 
ERDEI F. (Szerk.) (1962): A termelőszövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve, 2. átd. 
bőv. kiad. Budapest: Akadémiai Kiadó. 848 p. 
 
ERDEI F., FEKETE F. (1965): Önköltség a szocialista mezőgazdaságban. Budapest: Akadémiai 
Kiadó. 814 p. 
 
ERŐS J. (1994): A számvitel szerepe a vezetői információs rendszerben. Ipar-Gazdaság, (2). 15-19 
p. 
 
ESZES I. (2000): A szekunder piackutatás információbázisa. 27-42 p. In: HOFFMANN M. (Szerk.) 
et al.: Piackutatás. Budapest: Műszaki KvK. 398 p.  
 
FRIDSON M. S. (1995): Financial Statement Analysis, 2. ed. New York: John Wiley & Sons Inc. 
294 p. 
 
GADÓ O. (Szerk.) et al. (1972): Közgazdasági Kislexikon, bőv. átdolg. kiadás. Budapest: Kossuth 
Könyvkiadó. 391 p. 
 
GARG A., GHOSH D., HALPER H. (2004): Best practices in management accounting. Cost 
management, 18 (2). 21-25 p. 
 
GARRISON R. H. (1991): Managerial accounting: concepts for planning, control, decision making, 
Sixth edition. Homewood, Boston: Irwin. 810 p. 
 
GLAUTIER M. W. E., UNDERDOWN B. (1997): Accounting theory and practice, sixth edition. 
New York, London: Prentice Hall. 744 p. 
 
GREENWOOD R. P. (Szerk.) (2002): Handbook of financial planning and control, Third edition. 
Aldershot: Gower. 379 p. 
 
GRIMSHAW K. (1993): Vezetői számvitel – magyarországi tapasztalatok. Számvitel és 
könyvvizsgálat, 35 (9). 394-397 p. 
 
HARPER W. M. (1989): Management accounting, Third edition. The M & E Handbook series. 
London: Longman. 502 p. 
 
HARRINGTON D. R. (2004): Corporate financial analysis in a global environment, Seventh 
edition. Mason: Thomson/South-Western, cop. 492 p. 



 

128 
 

 
HELGERTNÉ SZABÓ I., KURCSINKA T., URFI P. (2003): Számvitel, mezőgazdasági példákkal. 
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. 575 p. 
 
HERMANSON R. H., EDWARDS J. D., SALMONSON R. F. (1983): Accounting principles. 
Plano, Texas: Business Publications, Inc. 1123 p. 
 
HIMBER P., KAPÁSINÉ BÚZA M., KOVÁCSNÉ SOÓS P. (2006): Számvitel-elemzés II. 
Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 541 p. 
 
HIRSCH M. L. Jr. (2000): Advanced management accounting. 2. ed., repr. London: Thomson 
Learning. 712 p. 
 
HORNGREN C. T. et al. (2007): Introduction to management accounting, 14. ed. Upper Sadle 
River: Prentice Hall. 831 p. 
 
HORNGREN et al. (1999): Management and cost accounting. London, New York etc.: Prentice 
Hall Inc. 895 p. 
 
HORVÁTH L. (1987): Gazdasági fogalmak. Budapest: Építésügyi Tájékoztatási Központ. 962 p. 
 
HORVÁTH & PARTNER (2000): Controlling, Út egy hatékony controlling-rendszerhez. Budapest: 
Kjk-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 215 p. 
 
ILLÉS M. (1997): Vezetői gazdaságtan. Budapest: Kossuth kiadó. 439 p. 
 
JAKAB K., TAMÁS J., VADA T. (1997): Önköltségszámítás (Önköltség-számítási szabályzat). 
Budapest: Novorg. 152 p. 
 
KAPLAN R. S., ATKINSON A. A. (1998): Advanced management accounting, cop. Upper Sadle 
River: Prentice Hall. 798 p. 
 
KAPRONCZAI I. (2007): Agrárinformációs rendszerek a Közös Agrárpolitika szolgálatában. 
Budapest: Szaktudás Kiadóház. 152 p. 
 
KAPRONCZAI I. (2003): Agrárinformációs rendszerek fejlesztésének megalapozása, PhD 
értekezés. Gödöllő. 115 p. 
 
KEREKES S., CSUTORA M. (2004): A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. Budapest: KJK-
Kerszöv. 222 p. 
 
KESZTHELYI SZ. (2007): A Tesztüzemi információs rendszer 2006. évi eredményei. 
Agrárgazdasági információk, 2007 (5). 135 p. 
 
KHAN N. H. (1992): The managerial emphasis in cost planning and control, PhD dissertation. 
Budapest: BKE Könyvtár. 216 p. 
 
KITTREDGE J. (2004): Process management and Cost management: collaboration or opposition? 
Cost management, 18 (5). 23-30 p. 
 
KOLTAI T. (1992): A standard költségszámítás és a vezetői döntéstámogatás. Számvitel és 
könyvvizsgálat, 34 (1). 11-18 p. 



 

129 
 

 
KONDOROSI F. (2002): Mezőgazdasági vállalkozások jövedelem-stabilitásának új lehetősége. 136 
p. In: KONDOROSYNÉ V. E. (Szerk.), PALKOVICS M. (Szerk.): Stabilitás és intézményrendszer 
az agrárgazdaságban. Tudományos Konferencia Kiadványa. XLIV. Georgikon Napok, Keszthely 
2002. szeptember 26-27. Keszthely: Universitas Vespremiensis. 148 p.  
 
KOROM E. et al. (2005): Számvitelelemzés. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és 
Kiadó Zrt. 392 p.  
 
KOVÁCS J. (Szerk.) (1994): Auditing szótár, 2. kiadás. Budapest: Műszaki Fordító és Szolgáltató 
Rt. 225 p. 
 
KÖRMENDI L., TÓTH A. (2002): A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása. 
Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. 216 p. 
 
LAÁB Á. (1998): Pénzügyi számvitel menedzsereknek. Budapest: Kossuth Kiadó. 173 p. 
 
LACZKA É. (2007): A magyar mezőgazdaság az EU-csatlakozás körüli években, 2000-2005. 
Statisztikai szemle, 85 (1). 5-20 p. 
 
LUCEY T. (1996): Management Accounting. London: DP Publications. 599 p. 
 
LYNCH R. M., WILLIAMSON R. W. (1983): Accounting for management, planning and control, 
Third edition. New York etc.: McGraw-Hill Book Co. 542 p. 
 
McWATTERS C. S., ZIMMERMAN J. L., MORSE D. C. (2008): Management accounting: 
Analysis and interpretation. Harlow: FT/Prentice Hall. 604 p. 
 
MEIGS W. B., MEIGS R. F. (1984): Accounting: the basis for business decisions, Sixth edition. 
New York: McGraw-Hill, Inc. 1104 p. 
 
MÉSZÁROS Á. (1995): A controlling sajátosságai a holding szervezetekben. Vezetéstudomány, (3), 
25-37 p. 
 
MIKLÓSYNÉ ÁCS K., SZTANÓ I. (1990): Mezőgazdasági vállalkozások költség, önköltség 
számítása. Budapest: Pénzügyi és Számviteli Főiskola. 242 p. 
 
NAGY G. (Szerk.) (1993): A vezetői számvitel – A számvitel a vezetés szolgálatában. Számvitel és 
könyvvizsgálat, 35 (7-8). 313 p. 
 
NEEDLES B. E., ANDERSON H. R., CALDWELL J. C. (1984): Principles of accounting, Second 
edition. Boston: Houghton Mifflin Company. 1115 p. 
 
NORGAARD C. T. (1985): Management accounting. New York, London: Prentice-Hall 
International. 736 p. 
 
PREZENSZKI J. (Szerk.) (2003): Logisztika I. Budapest: Budapesti Műszaki Egyetem 
Mérnöktovábbképző Intézet. 483 p. 
 
REKE B. (1996): Csődbe jutott mezőgazdasági vállalkozások jellemzői. Bankszemle, 40. (2), 50-56 
pp. 
 



 

130 
 

RÓTH J. et al. (2001): Számvitel II, jegyzet, 1 füzet. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi 
és Államigazgatási Egyetem Számvitel Tanszék. 73 p. 
 
RÓTH J. et al. (2006): Számviteli esettanulmányok 2006. Ötödik, átdolgozott kiadás. Budapest: 
Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft. 604 p. 
 
SABJÁN J., SUTUS I. (2003): Vezetői számvitel az agrártermelésben. Budapest: Szaktudás Kiadó 
Ház Rt. 254 p. 
 
SIMON H. A. (1979): Rational decision making in business organisations. American Economic 
Review 69, 493-513 p.  
 
STONE J. A. (1968): Accounting for management in agriculture. Sydney: Angus and Robertson 
Ltd. 188 p. 
 
SUTUS I. (1992): Mezőgazdasági önköltségek számítása. Számvitel és könyvvizsgálat, 34 (2). 57-
60 p. 
 
SUTUS I. (1993): Vezetői számvitel (költségek könyvvitele, önköltségszámítás a 
mezőgazdaságban). Keszthely: Pannon Agrártudományi Egyetem. 308 p. 
 
SUTUS I. (2002): Gyakorlati számvitel a mezőgazdaágban. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. 207 p. 
 
SZÉKELY CS. (1990): Menedzsereket a mezőgazdaságba? Gazdálkodás, 34 (7). 66-71 p. 
 
SZIRMAI A. (2000): A folyamatkalkuláció módszertana és alkalmazása a vezetői számvitelben. 
Szám-Adó, 9 (5). 3-8 p. 
 
SZOKOLSZKY Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Budapest: Osiris Kiadó. 660 p. 
 
SZTANÓ I. (1988): A mezőgazdasági vállalatok elemzésének sajátosságai. Budapest: Pénzügyi és 
Számviteli Főiskola. 512 p. 
 
SZTANÓ I. (Szerk.) (2000): A vezetői számvitel alapismeretei. Budapest: Budapesti Gazdasági 
Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara. 110 p. 
 
SZTANÓ I. (2001): A számvitel a vezetés szolgálatában. CEO: Magazin cégvezetőknek, 
üzletembereknek, II (6). Melléklet 1-16 p. 
 
SZTANÓ I. (Szerk.), KOROM E. (Szerk.) (2002): Amit a mérleg mutat I. Budapest: Saldo 
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. 190 p. 
 
TAKÁCS I. (2002): A magyar mezőgazdasági vállalkozások pénzforgalmi problémáinak okai a 
statisztikai adatok tükrében. Gazdaság és Statisztika, 14 (53) 4, 35-69 p. 
 
TARI E. (1996): Szervezeti formák és struktúrák fejlődése Magyarországon a legutóbbi másfél 
évtized társadalmi-gazdasági átalakulásának feltételei között. In: DOBÁK M. et al.: Szervezeti 
formák és vezetés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 262 p. (211-252 p.) 
 
TÓTH J. (2004): A növénytermesztési technológiák és komplex vállalati tervezés számítógéppel. II 
kötet: Automatizált tervezés matematikai programozással. eMezőgazdaság. 
http://www.mek.oszk.hu/02400/02471. 



 

131 
 

 
TÓTH P. (Szerk.) et al. (1999): Számvitel és Pénzgazdálkodás. 4. javított és bővített kiadás. 
Budapest: Mezőgazda Kiadó. 423 p. 
 
UDOVECZ G. (2008): Alkalmazkodási kényszerben a magyar agrárgazdaság. Gazdálkodás, 52(1). 
4-12 p. 
 
VÉRY Z. (2001): Mezőgazdasági üzemek korszerű irányítása. Gazdálkodás, 45 (1). 25-32 p.  
 
VÉRY Z. (Szerk.) (2004): Ágazati és funkcionális kontrolling I. Budapest: Saldo Pénzügyi 
Tanácsadó és Informatikai Rt. 244 p. 
 
WEETMAN P. (1997): A vezetői számvitel alapja. Budapest: PSzF Könyvek. 283 p. 
 
WILD R. (1977): Concepts for operations management. New York: Wiley. 185 p. 
 
WOELFEL C. J. (1990): Accounting, budgeting and finance. New York: Amacom. 620 p. 
 
YOUNG S. M. (2007): Readings in management accounting. 5. ed. Upper Saddle River: Pearson 
Prentice Hall. 308 p. 
 
ZÉMAN Z., FÓNAGY Á. P., MAJOROS GY. (2003): Értékmérési módszerek alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálata. Pénzügyi Szemle, 48 (4). 380-403 p. 
 
ZÉMAN Z., TÓTH A. (2004): Szervezeti controlling. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola. 125 p. 

 
 
 

Táblázatok és ábrák jegyzéke 

1. táblázat: A vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel összehasonlítása 
2. táblázat: A munkaszámos és a folyamatkalkulációs költségelszámolási rendszer költségtervezési 
feladatai 
3. táblázat: A modern költségvetés tervezési eljárási módszerek előnyei és hátrányai 
4. táblázat: Önköltség kategóriák 
5. táblázat: A fedezeti összeg nyereséghez való viszonya a határköltség-számításban 
6. táblázat: Az anyagköltség-, a munkaerőköltség-, az általános költségek- és az értékesítési 
árbevétel eltéréseinek megnevezése 
7. táblázat: A négyfokozatú statikus likviditási mérleg általános felépítése 
8. táblázat: A kutatásban használt üzemméret-kategóriák 
9. táblázat: A kutatási minta által képviselt földrajzi lefedettség 
10. táblázat: A vizsgált vállalatok éves nettó árbevételének egyenlő osztályközű megoszlása 
11. táblázat: Mit értenek a vállalatok a vezetői számvitel fogalma alatt? 
12. táblázat: Meg tudja-e indokolni, hogy miért a tevékenység alapú költségszámítási módszert 
alkalmazza a vállalkozás? 
13. táblázat: A számviteli kimutatások felhasználásának és a vezetői számvitel alkalmazásának az 
összefüggését mutató kapcsolat szignifikanciaszintje és erőssége 
14. táblázat: A költségek ellenőrzési gyakorlatának alakulása és a vezetői számvitel 
alkalmazásának az összefüggése a vizsgált gazdaságoknál 



 

132 
 

15. táblázat: Az önköltségszámítások számviteli osztályon kívüli alkalmazásának és a Tesztüzemi 
Információs Rendszer adatok vezetői célra való felhasználási lehetőségének felismerése közötti 
kapcsolat jellemzői 
16. táblázat: A költségek ellenőrzése és a Tesztüzemi Információs Rendszer adatok vezetői célra 
való felhasználási lehetőségének felismerése közötti kapcsolat jellemzői 
17. táblázat: Van-e összefüggés a Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel közös 
információbázisának felismerése, és a vezetői számvitel tervezési funkciójának támogatottsága 
között? 
18. táblázat: Van-e összefüggés a Tesztüzemi Információs Rendszer és a vezetői számvitel közös 
információbázisának felismerése, és a vezetői számvitel döntéshozatali funkciójának 
támogatottsága között? 
19. táblázat: A vállalkozások által alkalmazott mutatószámok és az eredményesség közötti 
összefüggés kereszttáblában való ábrázolása 

 
 

1. ábra: A controlling és a vezetői számvitel viszonya 
2. ábra: A kereslet alakulása a termék különböző életciklusaiban 
3. ábra: A költségvetési terv felépülése 
4. ábra: A költségek ellenőrzési folyamatának lépései 
5. ábra: Működő tőke (tőke-visszatérülési) ciklus 
6. ábra: A foglalkoztatottak számának megoszlása a vizsgált vállalkozásoknál 
7. ábra: A vizsgált vállalkozások egy főre eső árbevételének eloszlása 
8. ábra: Az árbevétel kategóriák megoszlása 
9. ábra: A gazdaságok tevékenységi területeinek megoszlása 
10. ábra: A gazdaságok földrajzi tevékenységi területeinek a megoszlása 
11. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának az elterjedtsége a vizsgált vállalkozásoknál 
12. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának pozitív hatásai 
13. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának pozitív hatásai a Likert-skála tükrében 
14. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának pozitív hatásai a módszert alkalmazók és nem 
alkalmazók függvényében  
15. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői  
16. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői a Likert-skála tükrében 
17. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői a módszert alkalmazók és nem 
alkalmazók véleménye szerint  
18. ábra: A vállalatok tervezési gyakorlatának rendszeressége 
19. ábra: A vállalatok tervezési gyakorlatának rendszeressége és a vezetői számvitelről alkotott – 
pozitív hatásokkal kapcsolatos – véleményük összefüggése 
20. ábra: A vállalatok tervezési gyakorlatának rendszeressége és a vezetői számvitelről alkotott – 
gátló tényezőkkel kapcsolatos – véleményük összefüggése 
21. ábra: A vállalatok költségekre vonatkozó tervezési gyakorlatának rendszeressége és a vezetői 
számvitelről alkotott – pozitív hatásokkal kapcsolatos – véleményük összefüggése 
22. ábra: A vállalatok költségekre vonatkozó tervezési gyakorlatának rendszeressége és a vezetői 
számvitelről alkotott – gátló tényezőkkel kapcsolatos – véleményük összefüggése 
23. ábra: Formalizált költségvetési eljárás készítésének gyakorisága a felmért vállalkozások 
körében 
24. ábra: Költségvetési módok megoszlása  
25. ábra: Költségek gyűjtése és elszámolása 
26. ábra: Döntésorientált költségkalkulációs módszerek alkalmazása 
27. ábra: Költségek utalványozására, engedélyezésére vonatkozó formalizált rendszer alkalmazása 
28. ábra: A költségek főkönyvi elszámolásának módszere a vizsgált gazdaságoknál 
29. ábra: Milyen önköltségszámítási módszert alkalmaz a vállalkozás? 
30. ábra: Ki és milyen célokra használja fel a vállalkozásnál az önköltségszámításokat? 



 

133 
 

31. ábra: Költségek ellenőrzésének alakulása a gazdaságoknál 
32. ábra: Költségvetési eljárások alakulása a költségeket rendszeresen ellenőrző gazdaságoknál 
33. ábra: Mutatószámok kalkulációjának alakulása 
34. ábra: A mutatószámokra vonatkozó kalkulációk elemzésének gyakorlata 
35. ábra: A beruházások megalapozottsága előzetes gazdaságossági számítások készítése által 
36. ábra: Van-e összefüggés a vezetői számvitel és a Tesztüzemi Információs Rendszer 
információbázisai között? 
37. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer adatainak a gazdaságok saját céljaira való 
hasznosítási lehetősége 
38. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer adatok felhasználhatóságának javításához fűződő 
teendők a felmérésben részt vett gazdaságok véleményei szerint 
39. ábra: A leghatékonyabban hasznosítható Tesztüzemi Információs Rendszer mutatók 
40. ábra: A legkevésbé hatékonyan hasznosítható Tesztüzemi Információs Rendszer mutatók 
41. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer vezetői számviteli funkciókat támogató szerepének 
jellemzői 
42. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer által a vezetői számvitel tervezési funkciót támogató 
szerepe 
43. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer által a vezetői számvitel döntéshozatali funkciót 
támogató szerepe 

 



 

134 
 

2. sz. melléklet 

A kutatáshoz felhasznált saját összeállítású kérdőív 
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Kérdőív a vezetői számvitel alkalmazásáról a mezőgazdasági vállalkozásoknál 

 
Válaszait a jobboldali négyzetekben jelölje, X-szel, vagy egyes esetekben pontszámokkal. A 
kérdőívben a gazdaság/vállalkozás fogalmába mind az egyéni gazdaságokat, mind pedig a társas 
vállalkozásokat beleértjük. 
(A kérdőívben található idegen nyelvű fogalmak leírásához tekintse meg a kérdőív végén található 
fogalommagyarázatot.)  

 
I. Vállalat ismérveivel kapcsolatos kérdések 

 
K1. A Tesztüzemi Rendszer1 alapján melyik méretkategóriába tartozik a gazdaság?  
1. Nagy (gazdaság SFH értéke > 40 EUME / 12 000 eFt) 
2. Közepes (40 EUME / 12 000 eFt > gazdaság SFH értéke > 8 EUME / 2 400 eFt) 
3. Kicsi (8 EUME / 2 400 eFt > gazdaság SFH értéke > 2 EUME / 600 eFt) 

 
K2. Foglalkoztatottak száma (állandó foglalkoztatottak és idényjellegű munkások együtt éves 
átlagban)? 
……………………… 

 
K3. Az elmúlt három év átlagos éves nettó árbevétele (ezer Ft)? 
……………………… 

 
K4. Mivel foglalkozik a gazdaság? 
1. árunövény-termelő (gabonafélék, cukorrépa, olajos növények, stb.) 
2. ültetvénnyel v. kertészettel foglalkozó (szőlő, gyümölcs, zöldség, virág stb.) 
3. vegyes növénytermelő 
4. tömegtakarmányt-fogyasztó állattartó (szarvasmarha, juh, ló, stb. tartása) 
5. abrakfogyasztó állattartó (sertés, baromfi, stb. tartása) 
6. vegyes állattartó 
7. vegyes tevékenységű gazdaságok (növénytermelő és állattartó) 

 
K5. Gazdaság tevékenységi területe (NUTS2): 

1. Észak-magyarországi régió 
2. Észak-alföldi régió 
3. Dél-alföldi régió 
4. Közép-magyarországi régió 
5. Közép-dunántúli régió 
6. Dél-dunántúli régió 
7. Nyugat-dunántúli régió 
 

K6. Hogyan definiálná a vezetői számvitel fogalmát? Kérem, írja le röviden. 
……………………………………………………………………………….………………..……… 

                                                 
 
 
 
 
 

1 Mezőgazdasági számviteli információs hálózat, Farm Accountancy Data Network (FADN), amely a 79/1965/EGK számú EU rendelet alapján jött létre 
2 The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, az Európai Unió hivatalos régióinak jegyzéke 
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II. A vezetői számvitel alkalmazására vonatkozó általános kérdések 
 

A szakirodalmi fogalom meghatározások alapján a vezetői számvitelt a következőképpen írhatnánk 
le: olyan információs rendszer, amely a vállalat vezetőit látja el a döntéseik meghozatalához 
hasznos információkkal, ahol: 

• az információk a számviteli rendszer által, annak alapelveit figyelembe véve jöttek létre 
• az információs rendszer az input adatok beszerzése, feldolgozása, elemzése, értelmezése és 

kommunikálása által képes a vezetők számára hasznos információkat előállítani 
• a vállalat vezetői az információkat hasznosítva hozzák meg a stratégiaalkotásokhoz, az 

operatív működés tervezéséhez, a vállalati ellenőrzéshez, a legkedvezőbb erőforrás 
allokációhoz, a jelentések elkészítéshez, a teljesítmények javításához, a vagyonok 
védelméhez és az értékek növeléséhez szükséges rövid és hosszú távú döntéseiket. 

  
K7. Alkalmazásra kerülnek-e a gazdaságnál vezetői számviteli jellegű tevékenységek, és 
mióta? 

1. nem kerülnek alkalmazásra 
2. alkalmazásra kerülnek, nem régebben, mint 3 éve 
3. alkalmazásra kerülnek, régebben, mint 3 éve 
 

K8. Pontozza le 1-5-ig az alábbi tényezőket aszerint, hogy milyen pozitív eredményei 
vannak/lehetnek a vezetői számvitel alkalmazásának. (1=egyáltalán nem igaz, 5=leginkább 
igaz Ön szerint)  

 
1. döntéstámogatás  
2. erőforrások hatékonyabb kihasználása 
3. költségek csökkenése 
4. nyereség növekedése 
5. ellenőrzési feladatok ellátása 
6. hosszú vagy rövid távú tervezés elősegítése 
7. vezetők informáltságának növekedése (ezáltal a vezetői feladatok tökéletesebb ellátása) 
8. hatékonyabb és átláthatóbb szervezeti működés (pl. hatékonyabb delegálás) 
9. jól definiálható felelősségi és ellenőrzési körök kialakulása 
10. egyes területek, üzletágak összehasonlítási lehetősége 
11. alkalmazottak megfelelőbb értékelése, motiváció 
12. gazdaság teljesítménymérésének és értékelésének a lehetősége a piacon 
13. egyéb:……………………………………………………………………………. 

 
K9. Pontozza le 1-5-ig az alábbi tényezőket aszerint, hogy az Ön gazdaságánál milyen korlátai 
vagy gátló tényezői vannak/lehetnek a vezetői számvitel alkalmazásának. (1=egyáltalán nem 
igaz, 5=leginkább igaz Ön szerint) 

 
1. szaktudás hiánya (nem megfelelő szakirányú képzettség a vezetői rétegben) 
2. szemléletmód (a vezetői réteg nem tartja szükségesnek a vezetői számvitel alkalmazását) 
3. információ hiánya (nem állnak rendelkezésre a megfelelően strukturált adatok) 
4. információk illetéktelen felhasználásától való félelem 
5. az információk elakadása (a vezetői számviteli csoport által előállított információkat 

valamilyen okból nem tudja felhasználni a gazdaság) 
6. feleslegesen készített többletinformációk, amelyek megzavarhatják a döntéshozatalt 
7. a nem számszerűsíthető tényezők figyelmen kívül hagyása a döntéshozatalban (pl. hosszú 

távú környezetvédelmi szempontok) 
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8. informatikai/technikai rendszer hiányosságai 
9. pénzeszközök hiánya, finanszírozási nehézségek 
10. a bevezetés várható költségei meghaladják az abból származó hasznot 
11. gazdaság mérete (több költséggel járna egy vezetői számviteli információs rendszer 

bevezetése, mint amennyi haszonnal) 
12. nem megfelelő szervezeti felépítés (nem egyértelmű felelősségi körök, nem megfelelő 

információ-áramlás, kommunikáció hiánya) 
13. szervezeti ellenállás, szervezeti konfliktusok (az alkalmazottak félnek az eredményektől, 

emiatt próbálják akadályozni a bevezetést) 
14. idő hiánya 
15. egyéb:................................................................................................................................. 

 
III. A vezetői számvitel alkalmazására vonatkozó részletes kérdések 

 
K10. Készít-e a gazdaság az üzletmenetre vonatkozó hosszú- és/vagy rövid távú terveket, és ha 
igen, milyen gyakorisággal? 

1. nem készít  
2. készít, ritkábban, mint évente  
3. készít, évente legalább egyszer  
 

K11. Készít-e a gazdaság kifejezetten a költségek alakulására vonatkozó terveket? 
1. igen  
2. nem  
 

K12. Alkalmaz-e a gazdaság valamilyen formalizált költségvetés tervezési eljárást? (A 
költségvetés tervezési módszerek leírását ld. a kérdőív végén lévő fogalommagyarázatban.)   

1. nem 
2. igen: tevékenység alapú költségvetés (Activity based budgeting) 
3. igen: nulla bázisú költségvetés (Zero base budgeting) 
4. igen: növekvő összegű költségvetés (Incremental budgeting) 
5. igen: egyéb:……………………………………………………… 
 

K13. Melyik fajta költségvetés jellemzi a leginkább az alábbiak közül a gazdaság költségvetés 
tervezési eljárását? 

1. merev költségvetés (az egész tervezési időszak alatt változatlan) 
2. rugalmas költségvetés (különböző kibocsátási szintekhez alkalmazkodó) 
3. gördülő költségvetés (a költségvetés folyamatos aktualizálása a legutóbb történt 

gazdasági eseményekkel) 
4. nem releváns, mert………………………………………………………………... 
5. egyéb:…………………………………………………………………………….. 
 

K14. Milyen módon történik a költségek gyűjtése, elszámolása? 
1. munkaszámos elszámolás (pl. munkák, termékek, megrendelések alapján) 
2. folyamatkalkulációs elszámolás (pl. egy időszak összes költségének összegyűjtése, 

majd termékekre osztása) 
3. bizonytalan (nem tudja) 
4. egyéb:……………………………………………………………………………... 
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K15. Alkalmaz-e a gazdaság valamilyen modern döntésorientált költségkalkulációs módszert? 
(A költségkalkulációs módszerek leírását ld. a kérdőív végén lévő fogalommagyarázatban.) 

1. nem  
2. igen: tevékenység alapú költségszámítás (ABC – Activity based costing)  
3. igen: célköltségszámítás (Target costing)  
4. igen: termék-életcikluson alapuló költségszámítás (Product life cycle costing)  
5. igen: direct costing eljárás  
6. igen: egyéb:………………………………………………………………  
 

K16. Létezik-e a gazdaságnál a költségek utalványozására, engedélyezésére vonatkozó 
formalizált (írásba foglalt) rendszer? Ha igen, a gyakorlatban alkalmazásra kerül-e ez a 
rendszer? 

1. nem létezik 
2. létezik, de a gyakorlatban nem jellemzően kerül alkalmazásra 
3. létezik, és a gyakorlatban is alkalmazásra kerül 
 

K17. Milyen rendszert használ a gazdaság – elsődlegesen – a költségek főkönyvi 
elszámolására? 

1. költségnem szerinti elszámolás  
2. költséghely/költségviselő szerinti elszámolás  
3. bizonytalan (nem tudja)  
 

K18. Milyen fajta eredménykimutatást készít a gazdaság (elsődlegesen)? 
1. összköltségeljárással készülő eredménykimutatás 
2. forgalmi költségeljárással készülő eredménykimutatás 
3. bizonytalan (nem tudja) 
 

K19. Milyen önköltségszámítási módszert alkalmaz a gazdaság? (6-os válasz esetén ugorjon a 
K21 kérdésre) (Az egyes módszerek leírását ld. a kérdőív végén lévő fogalommagyarázatban) 

1. egyszerű osztókalkuláció 
2. egyenértékszámos osztókalkuláció 
3. pótlékoló kalkuláció 
4. standard kalkuláció 
5. tevékenység alapú költségszámítás 
6. bizonytalan (nem tudja) 
7. egyéb:………………………………………………… 
 

K20. Kérem indokolja, hogy a gazdaság miért az előbbiekben említett önköltség számítási 
módszert választotta? 
..……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………........................... 
 
K21. Ki és milyen célokra használja fel – a gazdaságon belül – az önköltségi számításokat? 

1. csak a számviteli osztály (v. könyvelő), az éves beszámoló készítéséhez 

2. a számviteli osztály, az éves beszámoló, illetve egyéb jelentések és gazdaságossági 
számítások készítéséhez, illetve más osztályok, vezetők a saját kalkulációikhoz 

3. Egyéb……………………………………………………………………………... 
 
 



 

139 
 

K22. Ellenőrzi-e a gazdaság valamilyen módon (pl. tervszámokhoz/normaszámokhoz való 
hasonlítással, illetve az esetleges eltérések elemzésével) a költségek alakulását?  

1. nem ellenőrzi 
2. indokolt esetekben ellenőrzi 
3. rendszeresen ellenőrzi, de általában ritkábban, mint évente 
4. rendszeresen ellenőrzi, évente egyszer 
5. rendszeresen ellenőrzi, évente többször 

 
K23. Készít-e kalkulációt a gazdaság az alábbi elemzésekre, mutatószámokra? 
Kérjük, soronként haladjon! 

 igen nem nem releváns 
1. Jövedelmezőség elemzése:    
2. Hatékonysági mutatók (hozam/erőforrás ktg.):     
3. Átlagos hozam (tej/gyapjú/kukorica stb.):    
4. Termésátlag (összes hozam / terület):    
5. Szaporulati és elhullási mutatószámok:     
6. Pénzügyi és likviditási helyzet elemzése:    
7. Cash-flow kimutatás:     
8. Vagyoni helyzet elemzése:    

 
K24. Elemzésre kerülnek-e (pl. ágazati átlaghoz/előző évi adatokhoz/tervadatokhoz való 
hasonlítás, illetve az ettől való eltérések alátámasztása) az előzőekben említett mutatók?  

1. nem kerülnek elemzésre 
2. indokolt esetekben elemzésre kerülnek 
3. rendszeresen elemzésre kerülnek 
 

K25. Figyeli, ellenőrzi-e a gazdaság a vevőit (pl.: lejárt követelések), ha igen milyen 
rendszerességgel? 

1. nem figyeli 
2. figyeli, általában ritkábban, mint évente 
3. figyeli, évente egyszer biztosan 
 

K26. Figyeli-e a gazdaság a szállítóit (pl. szállított termék minősége, kedvezmények lehetősége, 
rendszeresen visszatérő gondok a szállítással stb.), ha igen milyen rendszerességgel? 

1. nem figyeli 
2. figyeli, általában ritkábban, mint évente 
3. figyeli, évente egyszer biztosan 
 

K27. Egy befektetés megkezdése előtt készít-e a gazdaság a befektetésre vonatkozó 
gazdaságossági számítást? 

1. igen  
2. nem  
 

IV. A vezetői számvitel és a Tesztüzemi Rendszer kapcsolatára vonatkozó kérdések 
 

K28. Lát-e valamilyen összefüggést a Tesztüzemi Rendszerből nyerhető és a vezetői számvitel 
által felhasznált adatok között? 

1. igen  
2. nem  
3. nem tudja  



 

140 
 

 
K29. Fel tudja-e használni saját céljaira a Tesztüzemi Rendszerbe való adatszolgáltatáshoz 
szükséges adatokat, illetve a Tesztüzemi Rendszer által előállított (és Önnek eljutatott) 
információkat? 

1. igen  
2. nem  
 

K30. Milyen jellegű változtatást látna szívesen a Tesztüzemi Rendszerből előállított (és Önnek 
eljutatott) információkban?  

1. Tömörítés 
2. Bővítés 
3.Kiegészítés:……………………………………………………….. 
4.Egyéb:……………………………………………………………... 

 
K31. Melyek azok a mutatók vagy viszonyszámok, amelyeket a leghatékonyabban, illetve a 
legkevésbé hatékonyan hasznosít a Tesztüzemi Rendszerből? 

1. Leghatékonyabban:…………………………………………………………………… 
2. Legkevésbé hatékonyan:……………………………………………………………… 
3. Semmit sem hasznosít 
 

K32. Ön szerint megfelelnek-e a Tesztüzemi Rendszerbe szolgáltatott, illetve az onnan 
visszakapott információk a vezetői számvitel alábbi funkcióinak a kielégítéséhez? 

 igen nem 
1. Tervezés:   
2. Döntéshozatal:   
3. Munkaszervezés:   
4. Ellenőrzés:   
 

K33. Ön igénybe venné-e (ingyenes szolgáltatásként) az alábbiakban felsorolt programokat, 
amelyek a vezetői számviteli eszközök alkalmazását és a Tesztüzemi Rendszer adatainak 
gazdasági döntésekhez való felhasználását céloznák meg? 

 igen nem 
1. Mintagazdaságok megtekintése, egyes gyakorlati alkalmazások 

kipróbálásának lehetőségével: 
  

2. Ismeretterjesztő kiadványok, füzetek:   
3. Előadássorozatok:   
4. A magyarországi tesztüzemek összességéről készített 

menedzsment információs értékelések, kiadványok: 
  

5. A magyarországi tesztüzemek átlagos adatainak szűrőfeltételek 
szerinti internetes alapú lekérdezhetősége: 

  

6. Csereprogramok, amelyen keresztül más külföldi gazdaságok 
üzletmenetét ismernének meg a gazdák: 

  

 
K34. Milyen ötletei vannak az előzőeken kívül a Tesztüzemi Rendszer fejlesztését illetően?  
…………………………………………………………………………………………….…….……
………………………………………………………………………………….………….…………
………………………………………………………………………................................................. 

 
 

Köszönöm a válaszadást! 
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V. Fogalommagyarázat a kérdőívhez 
 

12. kérdés: Tevékenység alapú költségvetés (Activity based budgeting) 
Többek között az Európai Unió költségvetése is ezen az eljáráson alapszik.  A technika a 
tevékenység alapú költségszámítás elméletén alapszik: az első feladat a vállalat költségeit 
alátámasztó fő tevékenységek definiálása, majd a kibocsátási szint megbecsülésének segítségével a 
fő tevékenységi területek által felhasznált erőforrások allokálása alakítja ki az adott évi 
költségvetést. A tevékenyég alapú költségvetés tervezési eljárás egyik legnagyobb érdeme, hogy 
kitűnő támogatást nyújt a különböző fajtájú vezetői döntések megalapozásához. 

 
Nulla bázisú költségvetés (Zero base budgeting) 
Lényege, hogy a költségek kidolgozása minden évben a „nulláról” indul, tehát minden egyes 
költséget minden évben teljes egészében igazolni kell, mielőtt bekerül a költségvetésbe. 

 
Növekvő összegű költségvetés (Incremental budgeting) 
E technika során az előző évi költségek, eredmények kerülnek kiegészítésre egy bizonyos mértékű 
vagy százalékú plusz előirányzattal, lehetőséget kínálva ezzel az infláció költségvetésbe való 
beépítésére. 

 
15. kérdés: Tevékenység alapú költségszámítás (ABC – Activity based costing) 
A tevékenység alapú költségszámítás legfőbb elve, hogy a költségeket a valódi költségokozás elve 
alapján kell elszámolni. Elsősorban a közvetett költségekről van itt szó, hiszen a közvetlen 
költségek teljes egészében az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra terhelhetők. A költségokozót 
úgy kell megválasztani, hogy az erőforrás-felhasználáshoz a legszorosabban kapcsolódjon, például 
rendelések száma, alkalmazottak száma, fogyasztói reklamációk száma, köbtérfogat vagy órák 
felhasználásával. A fő különbség a hagyományos teljes költségelszámoláshoz képest, hogy az – az 
előbbiekkel ellentétben – általában volumen, tehát a termelt termékek száma alapján osztja rá az 
egyes termékekre a különböző erőforrásköltségeket. 

 
Célköltségszámítás (Target costing) 
A célköltség számítási eljárás során először meghatározzuk azt a piaci árat, amely biztosítja a kívánt 
piaci részesedés elérését, ebből levonjuk a tervezett profitot, így megkapjuk a célkitűzésnek szánt 
költségszintet, vagyis a célköltséget. A célköltség számítás egy piaci viszonyokhoz alkalmazkodó 
árazási elmélet. 

 
Termék-életcikluson alapuló költségszámítás (Product life cycle costing) 
A termék-életcikluson alapuló költségszámítás szerint nem lenne helyes a termék egész életciklusán 
keresztül ugyanazzal az árral kalkulálni, hiszen a termék iránt eltérő nagyságú kereslet jelentkezik a 
piacon a különböző életciklusokban, amely hatással van az árbevételre és a nyereségre. A módszer 
figyelembe veszi a termék életciklusán keresztül felmerülő összes költséget – a fejlesztéstől a piacra 
való bevezetésen át a kivonásig –, és ezt hasonlítja a különböző árakon való értékesítésből származó 
összes bevételhez. Ez a fajta költségszámítás különösen hasznos a modern versenykörnyezetben, 
ahol viszonylag rövid életciklusú termékekről beszélhetünk, valamint a termékkel kapcsolatos 
költségeknek egy jelentős része a termelés beindítása előtt keletkezik. 

 
Direct costing eljárás 
Az eljárás szerint a költségviselőkre csak azokat a költségeket számolják el, amelyek az előállítással 
közvetlen kapcsolatban állnak, vagyis az összes változó költséget. Az alapgondolata ennek az 
eljárásnak az, hogy jellemzően gazdasági depresszió esetén, az eladási ár a teljesítménnyel 
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kapcsolatban felmerült költségek közül csak azokat térítse meg, amelyek rövidtávon, ugyanabban 
az elszámolási időszakban a vállalkozás számára pénzkiadást jelentenek.  

 
19. kérdés: Egyszerű osztókalkuláció 
Az egyszerű osztókalkuláció viszonylag egyszerűen számolható módszer, azonban csak homogén 
termékek előállítása esetén alkalmazható. Az önköltség meghatározása a termelés összes 
költségének és a termelt mennyiségnek a hányadosa által történik. 

 
Egyenértékszámos osztókalkuláció 
A módszer előzetes feltétele, hogy kijelöljünk egy vezérterméket (olyan termék, amely magában 
hordozza a gyártott termékek tulajdonságait és alkalmas rá, hogy a termékek „közös nevezője” 
legyen). Az önköltség kiszámítása hasonlatos az előző módszerhez, csak itt előbb a vezértermék 
önköltségét határozzuk meg az elkészült termékek összes költségét elosztva a termelés 
vezértermékre átszámolt mennyiségével, majd az egyes termékfajták önköltségéhez a vezértípus 
önköltségét megszorozzuk a termékfajta egyenértékszámával. 

 
Pótlékoló kalkuláció 
A pótlékoló kalkuláció módszere elsősorban a közvetett költségek felosztásával foglalkozik, és jól 
alkalmazható a sokféle terméket, sok üzemben, különböző technológiával gyártó vállalatok 
számára. Ebben a módszerben a közvetlen költségeket már a felhasználáskor elszámolják az egyes 
termékekre, szolgáltatásokra, míg a közvetett költségeket a felmerülés helyén gyűjtik össze és 
ezután valamilyen vetítési alap – pótlékkulcs – segítségével osztják szét a költséghely 
szolgáltatásait igénybe vevő termékek között. A pótlékkulcs kiszámítása a felosztandó költség és a 
vetítési alap hányadosának segítségével történik. 

 
Standard kalkuláció 
A standard egy előzetesen meghatározott költség- vagy bevételcél, amely viszonyítási alapot ad a 
tényleges teljesítmény méréséhez. Megállapítása rendszerint tényleges anyag-, bér- és általános 
költségfelhasználások, erőforrás beszerzési árak, eladási árak, tervezett kibocsátási szintek, adózási, 
minőségi megfontolások, illetve egyéb vezetői elemzések vizsgálatát foglalja magába. 

A standard önköltség megállapítása gyakorlatilag úgy történik, hogy az eladási árakra és 
költségösszetevőkre megállapított standard adatokat használjuk fel az egy termékegységre jutó 
költségek megállapításához, az előbbi fejezetben említett önköltség-kalkulációs módszerek 
alkalmazásával. Ezután a termék tényleges (utókalkuláció szerinti) önköltsége úgy határozható meg, 
hogy a termék standard önköltségét a költségtényezők szerinti bontásban módosítjuk az időszakban 
felmerült standard eltérések összegével. 

 
Tevékenység alapú költségszámítás 
Kalkulációs módszere a pótlékoló kalkulációs módszerhez hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy 
a közvetett költségek felosztásához nem egyfajta – pl. közvetlen bérköltség vagy gépóra –, hanem 
rendre különböző vetítési alapokat használ. A minőségellenőrzéshez kapcsolódó költségeket például 
a gyártási futamok száma, a csomagolást a megrendelések száma alapján osztja szét. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik kutatómunkámban segítségemre voltak és 
támogatásuk nélkül e tudományos eredmények nem születtek volna meg. 

 
Köszönet illeti a Szent István Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézetének munkatársait, az 

elsőként témavezetőmet, dr. Zéman Zoltánt, éveken keresztül tartó útmutató tanácsaiért, doktori 
szakdolgozatom elkészítésében nyújtott segítségéért, valamint szakmai és baráti támogatásáért. 

 
 Nagy köszönettel tartozom az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársainak a Tesztüzemi 

Információs Rendszer megismerésében nyújtott segítségükért, a Rendszerrel kapcsolatos leírások, 
információk, kézikönyvek és eredmények hozzáférhető tételéért, különös tekintettel dr. Udovecz 
Gáborra, dr. Kapronczai Istvánra, dr. Keszthelyi Szilárdra és dr. Pesti Csabára. 

 
A kérdőíves felmérés szakszerű és eredményes lefolytatásában a Trendcoop Kft. készséges 

munkatársai és Balázs Róbert igazgató voltak közreműködő partnereim. 
 
Köszönetemet fejezem ki továbbá a Doktori Iskola minden munkatársának a tudományos 

életutam egésze során végzett szíves munkájukért. 
 
Végül, de nem utolsósorban hálás vagyok édesanyámnak, férjemnek és az egész családomnak, 

hogy doktori munkásságom alatt végig mellettem álltak és szeretetükkel tápláltak. 
 


