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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 

1.1 A téma jelentősége, aktualitása 

A téma egyik legfőbb jelentősége, hogy Magyarországon jelenleg még nem megfelelően 
elterjedt, kifejlett a vezetői döntéseket, vállalatirányítási teendőket támogató tevékenységek 
hangsúlyossága, előtérbe helyezése. Ennek egyik fő oka természetesen a múltban keresendő: a 
szocialista rendszer miatti „múltnélküliség”. 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. 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. 

 
Az értekezés folyamán különös hangsúlyt fektetek a mezőgazdasági szektorra, ahol a vezetői 

számvitel alkalmazásának különös létjogosultsága van. Napjainkban a mezőgazdasági 
vállalkozások gyakorlatában is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a vezetés problémái jelentős 
részének megoldásában elengedhetetlenek a vezetői információs rendszerek – többek között a 
controlling és az annak a részét képező vezetői számvitel – alkalmazása. 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. 

 
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. 
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 gazdaságok az 
e célból összegyűjtött és rendszerezett adatokat saját elemzéseikhez és értékeléseikhez, vagy 
döntéseik előkészítéséhez, megalapozásához is 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 
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tartalmazzák. Így tehát szoros összefüggés rajzolódik ki az FADN számára szolgáltatandó - illetve 
az abból nyerhető - és a vezetői számviteli információs rendszerek által felhasznált adatok között. 

 
 

1.2 Célkitűzések és felállított hipotézisek 

Kutatásom alapvető célja a magyarországi vállalkozások vezetői információs rendszerek által 
való fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a vezetői számvitelre és a 
mezőgazdasági szektorra. Ezzel összhangban a felállított hipotéziseim visszaigazolására törekszem.  

 
Értekezésemben a szakirodalmi feldolgozás keretében ─ menedzsment orientált szemlélettel ─ 

értékelést kívánok adni a vezetői számvitel menedzsmentet támogató szerepvállalásáról, különös 
tekintettel a mezőgazdasági szektorra és a vállalkozásfejlesztési lehetőségekre.  

 
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. 

 
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 
gyakorlatban már szinte elképzelhetetlen szoftverek, informatikai hálózatok, hardver berendezések, 
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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, 
illetve 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 bemenő és kimenő adataival. 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. ANYAG ÉS MÓDSZER 

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 kutatásomban tanulmányoztam a pénzügy, a számvitel, a kontrolling és 

általánosságban a menedzsment témakörében az utóbbi évtizedekben 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. Az irodalmi források áttekintése során rendszerszemléleti 
megközelítésben összevetettem azokat, illetve – saját elméleti és gyakorlati tapasztalataim alapján – 
igyekeztem megfogalmazni az azokról alkotott saját véleményemet, értelmezésemet, 
állásfoglalásomat is. A szakirodalom feldolgozásánál a modern menedzsment-szemlélet és a 
mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai kerültek 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 kérdőív kialakítása és az abban alkalmazott főbb szempontok 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 felméréshez Magyarország legjelentősebb méretű és legnagyobb 
földrajzi kiterjedésű ügyfélkörrel rendelkező tesztüzemi adatokat könyvelő irodájának, a Trendcoop 
Kft.-nek az adatbázisát vettem igénybe a Kft. ügyvezetőjének közvetítésén keresztül. Ezek az 
adatok szolgáltatták a legjelentősebb alapot az értekezésemben 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.  

 
Kutatásomat olyan mezőgazdasági tevékenységű vállalkozások körében végeztem, amelyek 

részei az EU FADN rendszerébe való adatszolgáltatást 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 a gazdaságok méretbeli 
besorolása és földrajzi elhelyezkedése alapján rétegzett mintavételt alkalmaztam. 
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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. A szekunder adatok gyűjtése mellett a kvalitatív kutatás is 
hasznos volt számomra a kutatási probléma minél precízebb feltérképezéséhez és a kérdőív 
tökéletesítéséhez. Mélyinterjúkat készítettem a vizsgált témával kapcsolatos ok-okozati tényezők, 
vélemények feltárása, valamint a motivációk minőségi megértése érdekében. 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 elsődleges adatgyűjtési fázisban, vagyis a primer kutatási módszerek alkalmazásánál, 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 megkérdezés kérdezőbiztos közreműködésével zajlott le, amelynek 
köszönhetően a válaszadási hajlandóság 100%-os volt, és a kutatás összességében is sokkal 
hatékonyabb, eredményesebb és szakszerűbb lett.  

 
A kérdőív szerkezetileg négy csoportba tartozó 34 kérdést tartalmazott. A vállalatokkal 

kapcsolatos általános ismérvek foglalkoztak a vállalkozás méretkategóriájával, a foglalkoztatottak 
számával, az átlagos éves nettó árbevétellel, a gazdaság tevékenységi kategóriájával stb. A második 
csoport a vezetői számvitel alkalmazására vonatkozó általános kérdéseket tartalmazta. 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 tárgyalta. 
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 kerültek megkérdezésre.  
 
A kérdőívben egyaránt előfordultak 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 alapult, 
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 
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inkább előkészítsem a kiértékelés jó minőségét, és a válaszok minél jobban mérhetőek, 
számszerűsíthetőek legyenek. 

 
A kérdőívekben rögzített információk tudományos módszereken alapuló statisztikai elemzéssel 

és értelmezéssel kerültek kiértékelésre a dolgozat következtetéseinek megfelelő minőségű 
alátámasztása érdekében. A 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 befogadhatóbbak legyenek az olvasók számára. 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, ahol 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, ahol 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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3. 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. 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. 

 
 

3.1 A vállalatok ismérvei 

Kutatásomban csak a közepes méretű vállalkozásokra (40 EUME/12 000 eFt > gazdaság SFH 
értéke > 8 EUME/2 400 eFt) koncentráltam. 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. Éves nettó árbevétel 
tekintetében a kapott átlagos érték 14 122 ezer Ft. Az egyenlő vállalatszámú osztályközökre osztott 
mintában a megoszlás magasabb értékek felé történő eloszlását vesszük észre, mivel az 
osztályközök mérete folyamatosan nő. Az egy alkalmazottra eső árbevétel normális eloszlást mutat, 
melyet az 1. ábra szemléltet. 
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1. ábra: A vizsgált vállalkozások egy főre eső árbevételének eloszlása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A gazdaságok tevékenységét vizsgálva elmondható, hogy többségük foglalkozik 

növénytermesztéssel. A csak növénytermesztéssel foglalkozók aránya 55% volt, mindössze 8,4% a 
kizárólag állattartásban tevékenykedők aránya, a megkérdezettek egyharmadát pedig a vegyes 
(mind állattartó, mind növénytermesztő) gazdaságok alkották. A tevékenység területét tekintve 
viszonylag egyenletesen oszlottak el a gazdaságok Magyarország nyugati-, keleti-, és közép-
magyarországi tájegységei között. 

 
 

3.2 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 (1. táblázat). 
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1. 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. 

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

milyen pozitív eredményei lehetnek. 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. E két tényezőn kívül magas pontszámot kapott még a tervezés elősegítése és a 
vezetők informáltságának növekedése. 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 
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. A 2. ábrán 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. 

 



 

13 
 

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

alkalmazók függvényében  
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
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 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. Ezen kérdésnél is vizsgáltam a vezetői számvitel alkalmazásával 
fennálló kapcsolatot. Célravezető a kérdés ilyen szempontból való megfigyelése, mert egyrészt 
vizsgálhatóak ez alapján a vállalatok gyakorlati tapasztalatai, vagyis hogy 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. 
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3. ábra: A vezetői számvitel alkalmazásának gátló tényezői a módszert alkalmazók és nem 

alkalmazók véleménye szerint  
 

Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 
 
A 3. ábra eredményei megmutatják, hogy 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 bevezetést véghezvivő gazdaságok ráébredtek, hogy nem egy 
olyan eljárásrendről van szó, amely az ő nagyságrendjük mellett ne lenne megvalósítható.  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. 

 
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. 
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3.3 A vezetői számvitel eszközeire, módszereire vonatkozó részletes 
vizsgálatok eredményei 

A harmadik kérdéskörben a vállalatok meglévő vezetői számviteli kultúráját igyekeztem 
felmérni. Megvizsgáltam, hogy mennyire fejlett a gazdaságok tervezési, előrejelzési rendszere, 
vagyis hogy készítenek-e rövid vagy hosszú távú terveket, és ha igen, akkor milyen 
rendszerességgel. A vállalatok többsége (68,3%-a) azt válaszolta, hogy legalább évente egyszer 
készít, míg mindössze 15% az, aki egyáltalán nem készít. Ez kedvezőnek mondható annak 
figyelembe vételével, hogy túlnyomó többségében kis méretű vállalkozásokról van szó. A terveken 
belül a válaszadók közel háromnegyede készít kifejezetten a költségek alakulására vonatkozó 
terveket, ami alig kisebb szám, mint ahányan egyáltalán terveket készítenek. Levonható tehát az a 
következtetés, 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. Formalizált költségvetés tervezési 
eljárást csak a vállalkozások kis része alkalmaz, ez feltehetően a viszonylag kisebb méretüknek 
tudható be. Azon 10 vállalkozás pedig, amely egyáltalán alkalmaz valamilyen módszert, a 80 %-nál 
a tevékenység alapú költségvetés volt a leginkább jellemző. A költségek – nem formalizált – 
tervezésének tekintetében azonban már jóval pozitívabb képet mutat a felmérés, a korszerűbb 
módszerek ugyanis sokkal elterjedtebben kerülnek alkalmazásra. A rugalmas költségvetést a 
vállalkozások 32%, míg a gördülő költségvetést 49% használja (4. ábra). Költségvetés 
szempontjából így a gazdaságok viszonylag jól és gyorsan tudnak alkalmazkodni a vállalat külső és 
belső környezetében bekövetkező változásokhoz.  

 

 
4. ábra: Költségvetési módok megoszlása  

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
A következőkben a vállalkozások költségeihez kapcsolódó ellenőrzési, utalványozási, 

elszámolási és önköltségszámítási módszereket térképeztem fel. Sajnos ezeken a területeken 
összességében azt tapasztaltam, hogy a vállalatok vezetői nagyon keveset tudnak a saját 
vállalkozásukban ezekről a kérdésekről, amely pedig a vezetői számvitel létezésének, 
bevezetésének alapvető fontosságú feltétele. Ezekben a témakörökben tehát jelentős 
hiányosságokkal állunk szemben. A költségek utalványozására, engedélyezésére vonatkozó 
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formalizált módszerrel például a vállalkozások 78%-a egyáltalán nem rendelkezik (amely a két 
főnél kevesebbet alkalmazó vállalkozások esetében még viszonylag érthető), de a 13 db két főnél 
többet foglalkoztató vállalat esetén is mindössze hatnál létezik ilyen jellegű eljárásrend, ráadásul azt 
a gyakorlatban egyikük sem alkalmazza. Ez a költségek pontos nyomon követését és felügyeletének 
lehetőségét mindenképpen korlátozza. A költségek főkönyvi elszámolásának tekintetében a 
válaszadók 41,7%-a nem tudta megmondani, hogy elsődlegesen az 5-öst vagy a 6-os 7-es 
számlaosztályt alkalmazzák-e. A válaszolni tudók között közel egyenlő volt a megoszlás, tizenöten 
elsődlegesen a költségnem, míg húszan elsődlegesen a költséghely/költségviselő szerinti 
elszámolást alkalmaznak. Hasonló volt a kép az eredménykimutatás tekintetében is, itt 40% nem 
tudta megjelölni az általa használt eredménykimutatás fajtáját, a többiek –egy nem válaszoló 
kivételével– pedig egyöntetűen az összköltség eljárást jelölték meg. Szintén nagyon magas (55%) 
volt azok aránya, akik nem tudták, hogy milyen önköltségszámítási módszert alkalmaz a vállalatuk. 
Azok közül pedig, akik mégis megjelöltek valamilyen módszert, nagyon kevesen (összesen 3 
vállalat) tudták megindokolni a választott módszer okát. Abban a kérdésben ahol arra kérdeztem rá, 
hogy ki és milyen célokra használja a fenti önköltségszámításokat a gazdaságnál, a gazdaságok több 
mint kétharmadánál (68,3%) azt a választ kaptam, hogy csak a számviteli osztály használja az éves 
beszámoló elkészítéséhez, amely egyértelműen alátámasztja az előző kérdéseknél levont 
következtetésem létjogosultságát. Mindössze 20% jelölte csak meg azt a lehetőséget, hogy az éves 
beszámolón kívül más kalkulációkhoz is felhasználják e számítások eredményeit. Ez a nagyfokú 
bizonytalanság mindenképpen azt mutatja, hogy a vállalatok vezetőinek többsége a jellemzően 
számviteli kimutatásokat sajnos nem használja fel információszerzési, irányítási céllal, azok 
nagyrészt csak kötelező jellegük miatt készülnek el. 

 
Jóval pozitívabb a kép a költségek alakulásának nyomon követése, tervszámokhoz vagy 

normákhoz való hasonlítása területén, amely feltehetőleg az eredményességre gyakorolt hatásuk 
közvetlenebb és kézzel foghatóbb voltuknak köszönhető. A legtöbben évente legalább egyszer 
ellenőrzik azokat, míg 8,3% évente többször tart rendszeres ellenőrzést (5. ábra). Érdekes módon a 
vállalatméret és a költségek ellenőrzése között nem található összefüggés: több kisebb gazdaság 
esetén is rendszeresen kontrollnak lehetünk tanúi, míg több nagyobb gazdaság esetében ritka a 
felülvizsgálat. 

 

 
5. ábra: Költségek ellenőrzésének alakulása a gazdaságoknál 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 



 

17 
 

A mutatószámok alkalmazásával, számításával kapcsolatban is jó eredményeket találtam, 
melynek eredményeit a 6. ábra mutatja be. 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. 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. 

 

 
6. ábra: Mutatószámok kalkulációjának alakulása 

 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
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. 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. 

 
 

3.4 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 
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alkalmazható lenne-e szerintük a Tesztüzemi Információs Rendszer, mint a vezetői számvitel 
adatforrása. Több mint kétszer annyian nyilatkoztak úgy, hogy látják az összefüggést a két 
adathalmaz között, amely a tesztüzemi Rendszer hasznát és a benne rejlő kiaknázatlan 
lehetőségeket mutatja. Azt is felmértem, hogy találhatunk-e összefüggést más kérdésekre adott 
válaszokkal. Ez alapján látható, 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 Rendszer és a vezetői számvitel adatai között. Ez azt jelenti, hogy azok, 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 között. Mindezen túl még többen nyilatkoztak úgy, hogy fel tudják használni saját 
céljaikra a tesztüzemi Rendszerből kapott adatokat, amely rendkívül pozitív eredménynek 
értékelhető. 

 
A következőkben olyan témaköröket kutattam, amely a tesztüzemi rendszer fejlesztésénél, a 

gazdaságok minél nagyobb fokú részvételének ösztönzésénél jelenthetnek támpontokat. Először 
konkrétan az után érdeklődtem, hogy mely adatokat, mutatószámokat hasznosítják a leginkább a 
tesztüzemi rendszerből saját pénzügyi-gazdasági elemzéseikhez. A leghatékonyabban a gazdaságok 
a különböző régiókra vonatkozó, termelésre, hozamra és eredményességre vonatkozó 
összehasonlító adatokat tudják használni, legkevésbé hatékonyan pedig az átlagárakat és 
önköltségszámításokat. Ez utóbbi adat feltehetően annak is köszönhető, hogy a vezetők nagy 
többsége saját vállalkozásának önköltség számításait sem igazán használja fel bármilyen célra. Ez 
után azt a rangsort mértem fel, hogy a tervezés, döntéshozatal, munkaszervezés és ellenőrzés közül 
(amelyek a vezetői számvitel klasszikus értelemben vett funkcióinak felelnek meg) mely 
tevékenységet támogat a legeredményesebben a tesztüzemi rendszer adatainak a felhasználása, 
amelynek eredményeit a 7. ábra szemlélteti. Itt egyértelműen az ellenőrzés (65%) és a tervezés 
(55%) mutatkozott a legfőbb felhasználási területeknek. 

 

 
7. ábra: A Tesztüzemi Információs Rendszer vezetői számviteli funkciókat támogató 

szerepének jellemzői 
Forrás: saját összeállítás az SPSS alapján 

 
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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3.5 A gazdaságok eredményességének a vezetői számvitel alkalmazásával 
való összefüggésére vonatkozó vizsgálat eredményei 

Megvizsgáltam ezen kívül a vezetői számvitel alkalmazása és az eredményesség (ennek 
mérésére az egy főre eső árbevételt vettem alapul) kapcsolatát. Először a vezetői számvitel 
alkalmazását a vállalatok válaszai alapján döntöttem el: azokat tekintettem alkalmazóknak, akik 
magukról azt állították, hogy alkalmazzák az ilyen jellegű eszközöket. E vizsgálatban az SPSS nem 
talált szignifikáns kapcsolatot az eredményesség és az alkalmazás között. 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. 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 elemeztem 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 szignifikancia szintje 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. 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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3.6 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 rendszert alkalmazó vállalatvezetők egyértelműen 
pozitív tapasztalatokkal bírnak a bevezetést illetően, és nem igazoltak vissza semmilyen 
más hasonló jelentőségű bevezetési korlátot. 

 
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. 

 
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. 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.  

 
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. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

4.1 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 van 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 
köszönhető pozitív eredményként, amely alátámasztja a hipotézisben felvetett másik feltevést is. A 
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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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4.2 Javaslatok a vezetői számvitel 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 
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, 
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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. 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 jól működtethető ugyanazon adatbázis kezelő program segítségével. 

 
Mindezeknek a gyakorlati megvalósítását a tesztüzemi könyvelő irodákon keresztül képzelem 

el.  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, megérheti 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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