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Bevezetés 

 

BEVEZETÉS 
 
„Sikert, állandó nagy sikert, lelkesedés még nem szül;  
ehhez józan számítás és ebbül eredő előleges 
megfontolása s egybepontosítása az erőnek 
is szükséges.” 

Széchényi I., 1845  
 
Hazánkban a rendszerváltás óta a kis- és középvállalkozások gazdaságban és 
társadalomban betöltött szerepe egyre inkább felértékelődik, mely egyrészt 
köszönhető az Európai Unióhoz való integrációs folyamatoknak, másrészt 
annak, hogy nem minden esetben jelenti a nagyobb vállalat a hatékonyabb 
megoldást. 
 
A gazdasági környezet változása szükségessé teszi, hogy a vezetői döntések 
megalapozottak legyenek, és segítsék elő a versenyképes termékek, 
szolgáltatások előállítását. 
A jövő sikerorientált szakemberei számára létfontosságú ezért annak 
megismerése és elsajátítása, hogy a vezetés munkáját milyen tevékenységgel, 
milyen eszközökkel lehet sikeressé tenni. 
 
Kutatásom céljai a fentiek figyelembe vételével a következők: 
 

1. Tudományos ismeretanyagot készítek, amely megfelelő alapot és 
segítséget nyújt minden vállalkozásnak az eredményességet segítő 
munkához, a kontrollinghoz. 

 
2. A kontrolling módszertani ismeretek széleskörű áttekintését végzem 

el, melynek a gazdálkodás stratégiai és operatív irányításában jelentős 
szerepe van. 

 

3. A környezeti feltételeket vizsgálom annak érdekében, hogy milyen 
módon alakítható ki jövőorientált, rendszerszemléletű, stratégai 
alapokon nyugvó versenyképes vállalkozás.   

  

4. Áttekintem a hazai és az Európai Uniós kis- és középvállalkozások 
gazdaságban betöltött szerepét, jelentőségét. 

 
5. Kidolgozom a hazai kis- és középvállalkozások kontrolling 

szemléletének, rendszerének a kialakítására vonatkozó lehetőségét. 
 
Egyetemi tanulmányaim valamint későbbi munkám során érdeklődésem 
középpontjába került az, hogy milyen elméletek, módszerek léteznek arra 
vonatkozóan, hogy a vállalkozások gazdaságosabban, hatékonyabban, 
eredményesebben működhessenek. Iskoláim részbeni befejezését követően az 
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál helyezkedtem el, ahol adóügyi, csőd 
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és felszámolási előadóként betekintést nyerhettem a különböző típusú 
vállalkozások gazdasági tevékenységeibe.  
A munkám során tapasztaltak arra ösztönöztek, hogy vizsgáljam meg azt, 
hogy az elméleti metodikák milyen módon alkalmazhatók a gyakorlatban. 
Fontos számomra az, hogy egy általam kidolgozott lehetőséget kínáljak a 
vállalkozásoknak ahhoz, hogy elkerüljék a csőd, felszámolás eljárásait, 
növeljék versenyképességüket.  
 
Jelenlegi munkahelyem a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola, ahol a 
Vállalatgazdaságtan Tanszéken oktatói és kutatói tevékenységem során, 
vizsgálataim a gazdálkodás környezetének elemzésére irányultak. Azt kutattam, 
hogy milyen környezeti tényezők határozzák meg egy vállalkozás mindennapi 
üzletmenetét. Empirikus megfigyelésem során arra a következtetésre jutottam, 
hogy szinte minden a szervezet külső-belső környezetén és az alkalmazkodáson 
múlik. Ilyen értelemben a vállalkozás tulajdonosának, vezetőjének, 
menedzserének - hasonlóan egy jó hajóskapitányhoz – a dolga az, hogy a 
környezethez való alkalmazkodást megteremtse, oly módon, hogy a cég a 
legkisebb ellenállás mellett érje el kitűzött célját. 

 
Számos konferenciát, „work shopot”, céges rendezvényeket látogatva azt 
tapasztaltam, hogy a nagy vállalatok számára az adatbázis és szoftverfejlesztő 
cégek – követve az aktuális helyzetet – szinte tökéletes kontrolling illetve egyéb 
üzleti intelligenciai megoldásokat kínálnak. Van azonban Magyarországon egy 
igen jelentős kis- és középvállalkozói réteg, akik nem engedhetik meg 
maguknak, – sem anyagilag, sem humán erőforrás kapacitásuk miatt, – hogy 
ezeket a sokszor milliókba kerülő szoftvereket megvásárolják, illetve 
alkalmazásukhoz a megfelelő szakembert foglalkoztassák. A döntést támogató 
szoftverek funkcionalitását is figyelembe véve megállapítható, hogy bonyolult 
rendszerek, így komplexitásukban alkalmatlanok a kisebb méretű vállalkozások 
döntéstámogatásaira. 
 
A kutatók és gyakorlati szakemberek számára mindig is nagy dilemmát 
jelentett az optimális vállalati méret és az ezzel összefüggő hatékonyság 
kérdése. Napjainkra egyértelművé vált, hogy nem minden tevékenység 
esetében igaz, hogy a nagyobb méret jelenti a hatékonyabb megoldást. 

 
Kutatásom eredményeképpen felhívom a figyelmet arra is, hogy a 
gazdaságpolitika céljainak teljesüléséhez, – az Európai Uniós 
követelményekkel összefüggésben – meg kell teremteni a lehetőségeket arra 
vonatkozóan, hogy a kis- és közép vállalkozások működése hatékonyabbá 
válhasson, gazdálkodásuk eredményesebb legyen, melyhez elengedhetetlen 
feltétel különböző eljárások módszerek adaptációjának elősegítése. 
A vállalkozások részéről viszont fontos, hogy nyitottak legyenek az új innovatív 
rendszerek iránt, és azt meg kell próbálniuk beépíteni mindennapi döntéshozatali 
mechanizmusaikba. A kisvállalkozások vezetőinek döntéshozatali folyamatainál 
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is fontos a hatékony és a racionális gondolkodás, melynek elősegítője a 
kontrolling szemléletmód kialakítása, a kontrolling funkciók alkalmazása. 
 
A disszertáció felépítése: 
 
Az első fejezetben a kontrolling irodalmi áttekintését végezem el. 
Megvizsgálom azokat az elméleti metodikákat, tudományos kutatásokat, 
empirikus megfigyeléseket, melyekre a kontrolling tevékenysége épül.  
 
A második részben áttekintem a kis- és középvállalkozások sajátosságait a 
tulajdoni viszonyok, operatív üzletmenet és a stratégiaalkotás alapján. 
Elemzem Magyarország gazdaságkörnyezetének témához kapcsolódó 
jellemzőit. A kis- és középvállalkozások statisztikája alapján rámutatok a 
szektor Európai Unióban és Magyarországon betöltött szerepére, helyzetére.  
 
A harmadik fejezetben kutatásom anyag és módszertanát készítem el. 
Bemutatom a kérdőíves felmérésem és mélyinterjúim vizsgálati célját, 
alkalmazott statisztikai módszereimet.  
  
Értekezésem negyedik részében ismertetem kérdőíves felmérésem, és 
mélyinterjúim tapasztalatait, eredményeit, megvizsgálom, hogy milyen 
kontrolling lehetőség van arra vonatkozóan, hogy a hazai KKV szektorban 
működő vállalkozások hatékonyabban, eredményesebben gazdálkodjanak. 
Áttekintem a kontrolling és a különböző vállalati információs és 
döntéstámogató rendszerek jelentőségét, majd felmérem ezek 
alkalmazhatóságát a kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan.  
 
Kutatói munkám során: kvalitatív adatgyűjtést végeztem interjú 
készítésének segítségével, abból a célból, hogy a problémák azonosítására 
megfelelő információt szerezzek illetve, hogy hipotéziseim felállítását 
megalapozzam. Az interjúim kötetlen beszélgetésekből álltak, ami azt jelenti, 
hogy a folyamat flexibilis és adaptív ugyan, de előre tervezett. Objektív 
számszerűsíthető adatok gyűjtésére nem alkalmas, viszont komplex kérdések 
kezelésére igen. A riportot, mint kutatási módszert, az empirikus vizsgálataim 
kezdeti fázisaiban – a problémák feltárásához –, illetve a végső szakaszban, 
alkalmaztam azért, hogy ellenőrizzem eredményeim realitását. Az interjúk 
eredményeit, tapasztalataimat beépítettem tudományos kutatásom új és 
újszerű megállapításaiba. 
 
Kérdőíves felmérésem alapján létrehozott adatbázisom nagyobb része 
kvantitatív adatokból áll. Célom az volt, hogy olyan mutatókat, táblázatokat 
használjak, melyek lényegre törően fejezik ki a vizsgált jelenségeket. Az 
átfogó mutatók hátránya, azonban, hogy elfedik az eltérések mértékét, 
terjedelmét, ezért az átlagszámítás mellé fontos megadni a százalékos 
értékeket, a szórást, hogy láthatóvá váljon, az átlag erősen eltérő adatokból, 
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vagy csak kevésbé eltérőkből alakult ki. Alkalmas statisztikai módszerekkel 
részletesebb vizsgálatokat készítettem. Többtényezős gazdasági jelenségek 
összehasonlítását végeztem. Alkalmaztam varianciaanalízist, t-próbát, khi 
négyzet próbát. Idősorok elemzéséhez trend analízist, regresszió 
vizsgálatot. A kvantitatív adatok értékeléséhez számítógépes 
adatfeldolgozást alkalmaztam, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
segítségével.  
 
A fejezet kutatási célját meghatározó témakörökkel kapcsolatos előzetes 
várakozásokat a következő hipotézisek összegzik: 
 
Alaphipotézis H1: Magyarországon a kontrollingot alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképesebbek a többi vállalkozásnál, mely 
megmutatkozik abban, hogy eredményességük növekszik, és gazdálkodásuk 
kiegyensúlyozottabbá válik. 
 
H1A: A kontrolling alkalmazása abban az esetben van összefüggésben a 
növekvő eredményességgel, ha a vállalkozás bizonyos mérettel, alkalmazotti 
létszámmal rendelkezik, vagy meghatározott tevékenységet végez. 
 
Alaphipotézis H2: Azok a hazai kis- és középvállalkozások, melyek 
bevezették, alkalmazzák a kontrollingot, mérhetően hatékonyabban 
működnek a többi vállalkozásnál. A hatékonyság megjelenik az 1 
alkalmazottra jutó eredménynövekedésben, továbbá az árbevétel, saját tőke, 
összes eszköz növekedésben. 
  
H2A: A kontrolling tevékenység bevezetése részben javítja a hatékonyságot. 
Bizonyos mutató alakulását nagyobb mértékben befolyásolja, kedvezőbben 
érinti, míg egyeseket kevésbé. 
 
A hipotézis vizsgálataim és kutatási eredményeim alapján áttekintem a 
kontrolling tevékenység bevezetésének lehetőségeit, alkalmazhatóságát, 
tekintettel a – mikro-, kis-, és középvállalkozások – méretkategóriájára.  
 
Az utolsó fejezetekben ismertetem kutatásom eredményeit, 
következtetéseimet, megállapításaimat, új és újszerű tudományos 
eredményeimet. Célkitűzéseimnek megfelelően javaslatokat teszek a hazai 
kis- és középvállalkozások kontrolling szemléletének, rendszerének 
kialakítására vonatkozóan a versenyképességük növelése érdekében.  
 
Doktori értekezésemben a kis- és középvállalkozások kontrolling 
rendszerének speciális területeit vizsgálom, mely során a cégek vezetőivel, 
tulajdonosaival készített személyes interjúk, üzemlátogatások és kérdőíves 
felméréseim is alátámasztják megállapításaimat, következtetéseimet. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
A kontrolling, mint vezetési eszköz az államháztartás kincstárnoki 
funkciójából fejlődött ki. Elsőként 1300 körül Franciaországban és Angliában 
alkalmazták. A szigetországban fejlődése dinamikusabb volt, felhasználták a 
közvetlen költségszámítást (direct-costing) és építettek az állandó költség 
(standard-costing) eljárásokra. 
 
A kontroling angliai fejlődése - hasonlóan az amerikaihoz – megelőzte a 
kontinentális európait, mivel épített a vezetési számvitel keretébe tartozó 
módszerek alkalmazására, így például a direct-costing-ra. A fedezeti számítás 
alapmetodikáját 1908-ban J. Harris alakította ki és alkalmazta először az 
Egyesült Államokban, melynek alapgondolata csak a termékek minősítésére 
és a velük kapcsolatos számításokra vonatkozott. 
 
A kontrolling francia- és németországi fejlődése az 1950-es és 60-as évekre 
tehető. Ezekben az országokban a szakemberek a számlaelméletekre, a 
számlakeretek kifejlesztésére, a mérlegelméletekre, az eszközök értékelésére 
és az önköltségszámításra helyezték a fő hangsúlyt. 
Németországban kezdettől fogva a vállalati szférában terjedt és a 
gazdaságossági szempontok dominanciája volt a jellemző. 
 
Vállalatvezetési funkcióként a kontrolling az Amerikai Egyesült Államokban 
bontakozott ki a XX. század első felében. 
Valójában a kontrolling alkalmazása az 1931-ben megalakult Controller’s 
Institiute of America elnevezésű intézethez kapcsolódik, mely a 
kontrollingot „management controll system”-nek nevezte. Az Egyesült 
Államokban bevezetett kontrolling előzménye a vezetéselmélethez köthető.  
 
A szervezetnek, mint nyílt rendszereknek ezen új megközelítése értelmében a 
rendszerek dinamikus egyensúlyának létrehozásához a környezettel való 
kapcsolatát kell elemezni. Ez nem jelent mást, mint a rendszer működésének 
megtervezését és szabályozását. 
Az általános rendszerelmélethez kapcsolódó területek, így az operációkutatás 
és a kibernetika, alapvető kiindulópontját jelentették a szervezetek új 
szempont szerinti vizsgálatának. 
  
A mai értelemben vett menedzsment controll megalkotása R. N. ANTHONY 
(1989) nevéhez fűződik. Anthony szerint a menedzsment controll az a 
folyamat, amelynek során a menedzserek a szervezet tagjait befolyásolják a 
szervezeti stratégia végrehajtása érdekében. 
Anthony a kontrollt vezetői tevékenységnek tekinti és összekapcsolja azt a 
vállalati célok elérésével. Ebből a szempontból tehát a megközelítés a 
kibernetikára támaszkodik, de túl is mutat rajta, jövőorientált. Magába 
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foglalja a visszacsatoláson kívül az előretekintést és a feed-forward 
(jövőorientált) controllt is. 
Megkülönbözteti a tervezést és a controllt, de a kettőt elméletében csak 
együttesen lehet vizsgálni. 
 
Napjaink egyik legjelentősebb előrelépése volt R. S. KAPPLAN – D. P. 
NORTON (1998): Balanced Scorecard, mint kiegyensúlyozott mutatószám 
rendszer modelljének kidolgozása. 
A „Vállalati Scorecard” számos hagyományos pénzügyi mutató mellett a 
rendelésteljesítéshez, az előállítási folyamat minőségéhez és átfutási idejéhez, 
valamint a termékfejlesztés hatékonyságához kapcsolódó teljesítmény 
mutatókat is tartalmazott.  
A scorecard kibővítésével létrejött az, amit „Balanced Scorecard”-nak 
neveztek el. A scorecard négy elkülönülő nézőpont köré szerveződik, melyek 
a következők: a pénzügyi teljesítmény, a vevők, a működési folyamatok, 
valamint az innováció és tanulás nézőpontja. 
 
A „szemléletmód” lényege, hogy egyensúlyt kell teremteni: 

• a rövid távú és a hosszú távú mutatók,  
• a pénzügyi és a nem pénzügyi mutatók,  
• a visszatekintő és az előrejelző mutatók,  
• valamint a külső és a belső teljesítményelemek között.  

 
A kontrolling elterjedése Magyarországon az 1990-es évek elején kezdődött 
meg, melynek térnyerése összefüggésben van a lezajló gazdasági 
átalakulással, a környezeti változások dinamikájának növekedésével. 
Elterjedését a piacgazdaság kialakulása egyértelművé, sőt elengedhetetlenné 
tette. A folyamatot tovább erősítette a privatizáció során hazánkba betelepülő 
multinacionális cégek megjelenése valamint hazai vállalkozások alapítása, 
átalakulása.  
 
Az első kontrolling rendszerek bevezetésére Magyarországon a világbanki 
szakemberek, nyugati tanácsadócégek által ösztönzött szervezetkorszerűsí-
tésben részt vevő nagyvállalatoknál került sor a kilencvenes évek elején. 
Napjainkban a kontrolling rendszerek főképpen a közép és nagyvállalatok, a 
kereskedelmi és ipari ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknál működnek.  
Jogi önállóság nélküli divízióként kezdték el alkalmazni a kontrolling 
funkciókat. Ebből következik, hogy már rendelkezünk némi hazai 
tapasztalatokkal is a kontrolling rendszerek működése terén. A hazai 
gazdaságban lezajlott szervezeti átalakítások egy kulcs kérdése volt a 
koordináció. Korábban egy túl hierarhizált, túlcentralizált rendszer működött 
szinte minden vállalatnál, mely megszűnésével nőtt az egyes szervezeti 
egységek önállósága, ami fokozta a megfelelő koordinációs eszközök iránti 
igényt. A piaci orientáció erősödése, az eredményért, illetve veszteségért 
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felelősségvállalás egyértelműbbé válása növelte a szervezetek rugalmasságát, 
hatékonyságát. Az önálló szervezeti egységek tevékenysége és a vállalati 
célkitűzések között összhang megteremtését kellett biztosítani. A kontrolling 
a koordinációs eszközök egyikeként vált alkalmassá ezen funkciók 
betöltésére. 
A kontrolling szervezet és funkció nem szakítható el a reálfolyamatoktól, a 
rendszert mindig az adott vállalat és annak környezete határozza meg. 
 
A hazánkban tevékenykedő kontrollerek, kontrolling szervezetek elődei a 
közép és nagyvállalatoknál működő gazdasági és tervezési osztályok voltak. 
Feladataik közzé tartozott: a vállalati tervek elkészítése, elemzése, a 
beruházások döntés előkészítése.  
A mai modern rendszerek kidolgozásában fontos szerepük volt a külföldi 
szakértőknek, vállalatok vezetőinek és persze a hazai tervezési, számviteli, 
elemzési kérdésekkel foglalkozó elméleti oktatóknak, kutatóknak. BODNÁR 
V. (1997) kutatásai, publikációi során, rávilágított számos problémára, 
fejlesztési lehetőségre. 
 
A kontrolling alapvetően a divizionális szervezeti formák önelszámoló 
felelősségű szervezetek létrejöttéhez és a számítástechnikai, informatikai 
háttér megteremtéséhez köthető. 
A világ többi részén is ezeknek az elterjedése hívta életre a kontrollingot. 
 
1.1 A kontrolling fogalma 
 
A kontrolling szóhasználatot a „to controll” angol kifejezésből származtatjuk, 
melynek egyik jelentése: „irányít”, a másik „ellenőriz”. 
Mint tevékenység, tartalmazza mindkettőt, azaz egyszerre történő irányítást 
és ellenőrzést valósít meg. 
Valójában a kontrolling definíciójára még nem alakult ki egységesen 
elfogadott megfogalmazás. 
 
HORVÁTH P. (1997) Controlling: a sikeres vezetés eszköze című művében 
az alábbiak szerint határozta meg a kontrolling fogalmát: 
"A kontrolling – funkcionális szempontból – a vezetés alrendszere, mely a 
tervezést, az ellenőrzést, valamint az információellátást koordinálja."  
Ez a definíció a vezetési funkciók közül nem tartalmazza a szervezést explicit 
módon, de ettől függetlenül magába foglalja azt. A kontrolling céljaként a 
szerző a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességének fenntartását 
jelöli meg a vállalati célok megvalósítása érdekében. Ez az ún. funkcionális 
közelítése a kontrollingnak. 
 
HORVÁTH P. gondolataihoz hasonlóan határozza meg a kontrollingot 
SCHWALBE H. (1990) Gyakorlati marketing kis- és középvállalkozások 
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számára című könyvében úgy fogalmaz, hogy „a kontrolling olyan 
információszerzési módszer, amely a vállalkozás céljainak elérését segíti, a 
terv-tény összehasonlítások eredményén alapuló irányítás, szabályozás és 
visszacsatolás útján.” Összegezve: "a kontrolling a hozamorientált 
vállalkozásirányítás eszköze." 
 
Az 1991-ben kiadott "Számvitel, adózás és vállalkozás" című könyvben 
LADÓ L. (1991) szerint: "A kontrolling tartalma röviden a nyereség- 
management kifejezéssel jellemezhető, oly módon azonban, hogy a vagyon, a 
pénzügyi helyzet és a nyereség kapcsolata állandóan szem előtt van. Más 
módon kifejezve: a kontrolling feladata a vállalat egésze szempontjából 
fontos tevékenységek együttes, rendszerszemléletű, operatív szemmel tartása 
és időszakonkénti értékelése." Ez a kontrolling rendszer duplexitását 
hangsúlyozza. A szerző a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó főbb 
ismeretterületek között emeli ki a számvitelt. 
 
SCHWALBE H. (1990) alapvetően az output oldal maximalizálásában látja 
a kontrolling jelentőségét, úgy ítéli meg, a vállalati érték növelése, a 
nyereséges tevékenység fenntartása fontos cél, melynek megvalósulását 
elősegíti a kontrolling, LADÓ L. véleménye szerint azonban figyelembe kell 
venni az adózási környezetet is.  

 
"A vezetés az eredményért felelős, a kontrolling az átláthatóságért, melyet 
információs, döntéstámogatási és koordinációs szolgáltatások révén biztosít." 
írja SPREMANN K. (1992):  Grundlagen, Informationssysteme, 
Anwadungen című művében.  
Ez a megfogalmazás elsősorban tevékenységi alapon közelít a 
kontrollinghoz, azt az általa végzett tevékenységeken keresztül definiálja. 
Ennek alapján a kontrolling a tervezési és beszámolási rendszer kialakítását 
és a vezetői döntésekhez szükséges információkat hangolja össze. A szerző 
vélekedésében erőteljes hangot kap a kontrolling vezetésben betöltött szerepe 
a menedzsment munkáját elősegítő funkciója, mely véleményem szerint is 
igen lényeges. 
 
MANN R. – MAYER E. (1993): Controlling kezdők számára című 
könyvében a kontrolling a hasznosságra és jövőre orientált vezetési 
koncepcióként jelenik meg, hasonlóan a biokibernetikus szabályozási körhöz. 
"...egy szabályozórendszer, amely segíti a vállalati célok elérését, a 
meglepetések elkerülését és a » piros jelzőlámpa « időben történő 
kigyulladását, ha veszélyek lépnek fel és ellenintézkedésekre van szükség." 
"...egy olyan koncepció, amelynél a jelenségeket mindig visszanézve 
figyeljük. Ez egy norma szerinti állapot fenntartását szolgálja..."  
Úgy gondolom, ezek a megfogalmazások összefüggésben vannak a 
divízionális szervezeti formák elterjedésével, felelősségi elven felépített 
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rendszerként közelítik a kontrollingot. Hasonlóan HORVÁTH P. 
vélekedéseihez, a szerzők gondolataiban is megjelenik a terv – tény 
összehasonlításának és az elemzésnek a fontossága. Így vélekednek: „ A 
normatív állapot a vállalatnál a vállalati tervezés, míg a tényadatokat 
megkapjuk a folyamatos beszámolási rendszerből. A terv – tény 
összehasonlítás ezért a kontrolling rendszer szíve. A terv, mint a norma 
szerinti állapot kifejeződése, annak képe, amit el akarunk érni, míg a tény, 
cselekedeteink számszerű eredménye, annak megnyilvánulása, amit képesek 
vagyunk elérni. A terv – tény összehasonlítás a vágyak és a képességek 
szembeállítása annak érdekében, hogy képességeinket javítsuk.” 
 
A „menedzsment-kontroll” kifejezést a kontrolling fogalmával szinonimaként 
használják DOBÁK et al. (1997), hasonlóan SPREMANN K. vélekedéséhez, 
ők is a vezetés és a kontrolling elválaszthatatlan kapcsolatáról írnak. 
 
R. N. ANTHONY (1989) a stratégiai menedzsment és operatív kontroll 
szinteket különbözteti meg, melyről később hasonlóan vélekedik 
HORVÁTH P. (1997) aki a következőket írja: „ A hatékony kontrolling 
rendszer kiépítése az operatív működés hatékonyságának és 
eredményességének javítását szolgálják. A növekvő környezeti dinamika az 
utóbbi években a stratégiai menedzsmentet addigi jelentéktelen szerepéből 
egyre inkább előtérbe kényszerítette. Az operatív kontrolling azokkal a 
fejleményekkel foglalkozik, amelyek a ráfordításokon keresztül már a 
jelenben észlelhetők. Ezzel szemben a stratégiai kontrolling azokat a 
lehetőségeket és rizikókat kezeli, amelyeket sikerpotenciálnak nevezhetünk. 
A stratégiai költségmenedzsment összekapcsolja a stratégiai és az operatív 
kontrollingot, miközben vezetési alapként piacorientált, hosszú távú 
költségértékeket határoz meg.” 
 
F. J. WITT - K. WITT (1994): Controlling kis- és középvállalkozások 
számára című könyvében úgy fogalmaz, hogy a kontrolling a felső vezetés 
szintjén érvényesülő koordinációs funkcióként értelmezhető (az 
"információmenedzsment" révén), amely kiterjedhet a decentralizált vezetői 
területekre is. A szerzőpáros hangsúlyozza, hogy: „A hatékony 
kontrollingnak rendelkeznie kell azokkal a lehetőségekkel, melyek a 
középvállalati sajátosságokat figyelembe veszik.” 
 
SCHWALBE H. (1995) meghatározása szerint: "A gyakorlatban a 
kontrolling üzemgazdasági értelemben a gazdasági folyamatok stratégiai és 
operatív tervezéséhez és végrehajtásához szükséges bázisinformációk 
megszerzését, értékelését, rendszerezését és értelmezését jelenti." 
HORST – GÜNTER H. – KISSING H. (1993) úgy vélekednek, hogy a 
kontrollingot jövő időben való gondolkodásként, igények és várakozások 
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megfogalmazásaként, kell megítélni. Kiemelik a jövőorientáltság szerepét a 
menedzsmenti döntéshozatal folyamatában.  
Véleményem szerint ez igen jelentős mérföldkő a kontrolling szakirodalmai 
között. A „siker” alapvető forrása a tervek folyamatos megvalósulása vagyis 
a megújulási képesség. 
 
Hasonlóan definiálta a kontrollingot 1996-ban KÖRMENDI L. - TÓTH A. 
szerzőpáros is Controlling a hazai vállalkozások gyakorlatában című művében 
úgy vélekednek, hogy: "A kontrolling a vállalkozások belső irányítási 
rendszerének (alrendszerének) egyik kiemelt költség centrikus eleme, amely az 
irányítás (vezetés) funkciói közül a tervezést (stratégiai és operatív), a terv-tény 
adatok összevetését, az eltérések elemzését, ellenőrzését végzi."  
Továbbá kiemelik, hogy: "A controlling filozófia elsősorban a tervezésnél 
nyilvánul meg, ugyanis minden költséget, ráfordítást ott kell megtervezni, 
kimutatni, majd később elszámolni, ahol azok ténylegesen felmerültek 
(költséghelyek)." Véleményük szerint az alapvető probléma, hogy: „a 
vállalkozás – a környezeti hatásokra kellően reagálni nem tudván – az 
offenzív magatartásból, a defenzív reagálásba, viszonyulásba kerül, keres 
megoldást.”  
 
CSIKÓS I-NÉ – JUHÁSZ T-NÉ - KERTÉSZ T. (1993): Operatív 
controlling I. című könyvben, a következők szerint fogalmaznak: 
"Controlling = üzemgazdasági tervezés és irányítás, valamint a vállalat 
vezetésének optimális információ ellátása." E meghatározás szerint is a 
kontrolling több mint ellenőrzés, nemcsak a tényadatok alapján értékel, 
hanem a hangsúlyt az irányításra helyezi. A szerzők alapvetően a mindennapi 
üzletmenethez kapcsolódó kontrolling tevékenységet tanulmányozzák. 
Ráirányítják a figyelmet arra, hogy a jó stratégiai elképzelés nem ér semmit, 
ha nincs az operatív tevékenységet támogató kontrolling.  
 
Kontrolling témakörben 1997-ben megjelent HORVÁTH et al.: Út egy 
hatékony controlling rendszerhez című kiadványa, mely hasonlóan a 
korábban  Magyarországon megjelent művéhez olyan funkciókat átfogó 
irányítási eszköznek tekinti a kontrollingot, amelynek feladata a tervezés, az 
ellenőrzés és az információ ellátás összehangolása. A szerző kiemeli, hogy:  
„Az információ- ellátási rendszeren belül a legfontosabb adatforrás a 
számvitel, amelynek működtetése ma már elképzelhetetlen számítástechnika 
alkalmazása nélkül”. 
A szerző rávilágít a beszámoló rendszer és a kontrolling szempontjai szerint 
kialakított információrendszer összehangolására. Úgy fogalmaz: „A 
kontroller számára fontos aspektus a tervezési és ellenőrzési rendszer 
integrált információfeldolgozási koncepciójának megalkotása. A kontrollert a 
számítógéppel támogatott költségvetés készítési rendszer felhasználójának 
kell tekinteni.” 
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BODA GY. – SZLÁVIK P. (2001) Kontrolling rendszerek tervezése című 
művében úgy vélekedik a vállalkozásról, hogy: ”Céljához nem jutna el, ha 
nem lenne terve, ha nem ellenőrizne, vagy ha nem irányítana. A célhoz, csak 
a három tevékenység együttes irányításával jut el.” HORST – GÜNTER H. 
–KISSING H. véleményével megegyezően, ők is úgy ítélik meg, hogy a 
vállalkozás sikere a kontrolling sikere is, ezért a hatékony kontrolling 
kialakítása elengedhetetlen, melynek legfőbb szereplője a kontroller. A 
szerzőpáros a kontroller személy jelentőségét nagyon fontosnak tartja, úgy 
fogalmaznak: „Minél hatékonyabban tárja fel a kontroller az üzlet 
törvényszerűségeit, annál jobban megközelítik a helyes üzleti döntések 
meghozatalához szükséges ismeretek elméleti felső határát. Az elemzéseket a 
vezető a kontroller nélkül nem tudná elvégezni, ha a vezető kizárólag maga 
elemezne, nem tudna vezetni. Ha az elemzés jó, annak eredményeit a vezető 
jóval gyorsabban elsajátíthatja, mint amekkora időráfordítással azt a 
kontroller megszerezte, és ez az ismeretek megszerzése terén jelentős 
hatékonyságnövelést jelent.” 
 
SINKOVICS A. (2002) Pénzügyi kontrolling című művében a kontrolling 
jelentőségéről úgy vélekedik, hogy az minden vállalat számára rendkívül 
fontos ezért a szakembereknek olyan kontrolling rendszert kell kialakítani és 
működtetni, melyből bármely tulajdonos tájékozódni és bármely 
menedzsment vezetni képes. 
BODA GY. – SZLÁVIK P. szerzőpároshoz hasonlóan SINKOVICS A. úgy 
véli, hogy a pénzügyi döntéseket is folyamatos kontroll alatt kell tartani, mert 
a pénzügyi vezetésnek is két funkciója van a pénzügyi funkció és a 
kontrolling funkció. 
   
VÉRY et al. (2004) Ágazati és funkcionális controlling című művében úgy 
fogalmaztak, hogy: „A controlling egy olyan irányítási rendszer, amely a 
vállalati tevékenységek, folyamatok megtervezését és nyomon követését jelenti, 
vagyis egyértelműen megmutatja, hogy adott időszakban a résztvevők milyen 
módon járulnak hozzá a vállalkozás eredményességéhez. A kontrolling fő 
értékelési kritériumai a jövedelmezőség, a hatékonyság és a kiszámítható 
finanszírozás.” SINKOVICS A. gondolatai mellett úgy ítélik meg, hogy a 
kontrolling fogalma alatt a legtöbben elsősorban az úgynevezett „pénzügyi 
kontrollingot” szokták érteni, amely főleg a pénzügyi számvitel adataiból 
táplálkozik és az eredményszámításra a költségelemzésekre, a pénzügyi mutatók 
elemzésére, a tulajdonosok részére készítendő beszámolókra fókuszál.  
Lényegesnek tartják azt, hogy a vállalatokon belüli, a funkcionális 
szakterületek vezetői is ellátnak kontrolling feladatokat. Megtervezik a 
szakterületük munkáját, a teljesítményt és elemzik a szakterület hatását az 
összvállalati működésre. 
A szerzők az említett műben sikeresen kísérelik meg a vállalatok funkcionális 
szakterületeinek kontrolling tevékenységeinek tanulmányozását. Ezzel 
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hazánkban bővül a tevékenység - kontrollinggal foglalkozó munkásságok 
tárháza.  
A funkcionális kontrolling egy-egy szakterületre koncentrál, a szakterülethez 
kapcsolódó értékteremtő folyamatok irányítását jelenti, mint például a 
kereskedelem, logisztika, ipari termelés, vagy információs rendszer. 
 
HANYEC L. (2006) A controlling rendszere című művében, hasonlóan TÓTH 
A. - ZÉMAN Z. (2003) véleményéhez azt írja, hogy a kontrolling olyan eszköz 
és tevékenység rendszer, mely alkalmazása a tervezés, az ellenőrzés, és az 
információ szolgáltatás feladatához kapcsolódik. A kontrolling, a vezetővel és a 
kontrollerrel együtt jelenik meg. Így vélekedik: „A kontrolling ház két tartó 
oszlopa a filozófia, az alapelvek, valamint a szervezet. A hagyományos 
alapelvek mellett, mint a teljesítménymérés, személyes felelősség, 
tervmegállapodás megjelenik a stratégiai szemlélet, piacorientáció, 
vevőorientáció, folyamatszemlélet, melyeket a gazdasági környezet dinamikus 
változásai követelnek meg. A kontrolling szervezet pedig a feladatok ellátásának 
keretét adja, mely nélkül nincs eredményes kontrolling teljesítmény.”  
A szerző BODA GY. – SZLÁVIK P. véleményéhez hasonlóan úgy 
gondolja, hogy a kontroller munkájában kiemelt jelentőségű a 
döntéstámogatás. Azonban a kontrollernek a vezetést, már a tervváltozatok 
kidolgozásában, a vállalat egészére kiterjedő bonyolult tervdöntési problémák 
megoldásában is támogatnia kell. 
 
Az International Group of Controlling (IGC) 2004-ben megjelentetett 
közleményében a kontrolling alatt a menedzsment és a kontroller 
együttműködését értelmezi a következő szerint: „A controlling felöleli az 
alaptevékenységre és a gazdálkodási folyamatokra a célmeghatározás, a 
tervezés és a kontroll teljes folyamatát. A kontrolling olyan tevékenységeket 
foglal magába, mint a döntéshozatal, elemzés, előírás és szabályozás.”  
 
Összességében mindegyik fogalmi meghatározás közös jellemzője, hogy:  
• a kontrollingot nem azonosítja az ellenőrzéssel, annál összetettebb 

tevékenységnek tartja, 
• valamennyi definíció kiemeli a vállalati célok és a nyereségterv elérését, 
• minden szerző fontosnak ítéli a koordinálást. Ezt LADÓ L. (1991) például 

a vállalat egésze szempontjából fontos tevékenységekhez, HORVÁTH P. 
(1997) pedig a tervezés, ellenőrzés és információellátáshoz kapcsolva 
tartja lényegesnek.  

A kontrolling több mint a fentiek alapján meghatározható részfeladatok 
összessége, mivel lehetővé teszi, hogy a tervezés, az ellenőrzés és az 
információellátás ne izolált rendszerként működjön, hanem egymásra épülve, 
egymással szoros kapcsolatban támogassák a vállalati célok elérését.  
A közös jellemzőket és a kontrolling rendszer komplexitását figyelembe véve 
értekezésemben a következők szerint értelmezem a kontrollingot. 
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A kontrolling a vezetésnek olyan alrendszere, mely  
- tervezési, 
- elszámolási, 
- ellenőrzési és 
- információszolgáltatás összehangolásán alapul, 

•  felelősségi elven épül fel, 
• érdekeltséggel összekapcsoltan funkcionál a vállalkozási célok teljesítése 

érdekében, figyelembe véve a környezet dinamikus változásait. 
 
1.2 A kontrolling szerepe 
 
A vállalkozások környezete rendkívül dinamikusan változik. A vezetésnek 
egyik fő feladata a szervezet és annak környezete közötti dinamikus összhang 
megteremtése, melynek hatékony eszköze a kontrolling. A kontrolling 
alapfeltétele továbbá a sikeres vállalkozási működésnek. 
 
Sok gazdálkodónak nagy problémája, hogy nem tudja a vállalkozás a pozitív 
változásokból adódó lehetőségeket kihasználni, valamint nem képes a 
hatásokra gyorsan reagálni. 
Mindezt döntően a vezetési, irányítási rendszer zavara a hatékony kontrolling 
rendszer hiánya okozza. A vállalkozás „sikere” feltételezi: a kellő volumenű 
és összetételű információ rögzítését, gyűjtését, a vezetők igényének 
megfelelő feldolgozását és az időben történő adatszolgáltatást, mely egyben a 
korrekciós intézkedések alapját is képezi. 
 
T. COPELAND – T. KOLLER – J. MURRIN (1999) Vállalatértékelés 
című művükben a következőket írják: „A vállalat tulajdonosainak és 
vezetésének a célja az érték  növelése, maximalizálása. Az érték növelhető, 
ha a vállalat olyan projekteket valósít meg, amelyeknek hozama nagyobb, 
mint a tőke alternatív költsége, ez esetben a projekt jövőbeni hozamainak 
jelenértéke nagyobb, mint a jelenlegi befektetés, vagyis többletérték 
keletkezik. Hasonló többlet érhető el, a gazdálkodás racionalizálásával, az 
önköltségcsökkentéstől a készletcsökkentésig a forgalomnöveléstől a 
munkaerő képzésig, a többletérték teremtésének sokféle lehetősége létezik. A 
vezetés feladata művészete abban rejlik, hogy megtalálja az értékteremtés a 
többletérték teremtésének kulcstényezőit (value driver), hogy a vállalat 
értékesebbé és a tulajdonosok gazdagabbá váljanak.”  
A szerzők lényegében rávilágítanak a kontrolling tevékenységre, melyet 
azonosíthatunk a value driverrel.  
 
KÖRMENDI L. – TÓTH A. (2002) A kontrolling tudományos 
megközelítése és alkalmazása című művében megfogalmazza, hogy a 
kontrollinggal, mint tevékenységgel olyan maximális összegű nyereség 
realizálható, amely nem megy a jövő rovására, így például nem az üzletek 
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eladásából származik, rövid távon a likviditás, hosszabb távon a 
finanszírozhatóság biztosítható, s nem utolsósorban vállalkozási szinten és a 
részterületeken is a gazdaságosság megvalósítható. 
 
A kontrolling eredményességének feltétele, hogy a lényeges elemekre 
összpontosítsunk. 
Az, hogy mi a lényeges, úgy gondolom mindig a managementtől, illetve 
egyéntől függő. Lényeges mindaz az információ, amely: 
• a nemzetgazdaságnak, 
• az ágazatnak, szakágazatnak, 
• a vállalkozásnak, és 
• az alrendszereknek is fontos. 
 
Követelmény, hogy mindig az alapján döntsünk, hogy az adott tényező a 
szervezeti egység eredményére hogyan hat, illetve elősegíti-e a vállalati 
fejlődést, versenyképességének javítását, vagy nem. 
 
1.2.1 A kontrolling tevékenység feladatai 
 
A vállalkozások elvárt eredményességének fontos feltétele, hogy 
tevékenységüket közgazdaságilag megalapozottan végezzék. A gazdasági 
környezet gyors változása szemléletváltozást igényel. 
Ebből következően az átfogó, differenciált, a jövőre irányuló tevékenység, a 
kontrolling előtérbe kerül. A kontrolling általános feladata a tervezés, a 
vállalati tevékenység együttes rendszerszemléletű megfigyelése, 
időszakonkénti értékelése, információszolgáltatás, s ezzel a tevékenység 
irányítása a stratégiai célok elérése érdekében a környezeti feltételekhez való 
alkalmazkodás elősegítése. 
 
A kontrolling eredményes működéséhez HORVÁTH P. (1995) szerint a 
következő részfeladatok ellátása szükséges: 

• A  tervezés, mely a vállalkozási célok meghatározását, az 
információk gyűjtését és feldolgozását szolgáltatja a döntéshez. 

• A gazdasági elemzés, ellenőrzés: a terv/tény összehasonlítása, vagyis 
az eredmények értékelése, a tervtől való eltérések, szabálytalanságok 
okainak és indítékainak feltárása.  

• A beavatkozási területek kijelölése. 
•  Információszolgáltatás. 

 
Véleményem szerint a konkrét feladatokat lényegesen befolyásolja a: 

• vállalkozás mérete, a szervezet tagoltsága,  
• a vállalati tevékenységek sajátossága és 
• a gazdálkodó szervezetet körülvevő külső és belső környezeti tényezők. 
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Minél nagyobb a vállalkozás mérete, annál összetettebb feladatot jelent, s 
nagyobb a kontrolling szerepe, mivel annál nagyobb felületen érintkezik 
azzal a környezettel, mely körülveszi az adott vállalatot. 
A szervezeti tagoltság növekedésével ugyancsak ez a jellemző állapítható 
meg. 
 
1.2.2 A vállalkozási célok meghatározása 
 
A tervezés megelőzi a jövőbeni cselekvést. A követelmények, a „kell” 
meghatározását jelenti. Összehasonlítja a különböző alternatívákat és 
kiválasztja a legkedvezőbb paraméterekkel bíró változatot. A tervezés 
gyakorlatilag a „jövőalakítás”, mely magába foglalja a jövőbeni célok 
eléréséhez szükséges intézkedések, eszközök rendszeres ellenőrzését és 
meghatározását is. 
 
A helyes tervezés érdekében el kell végezni a környezet elemzését, melynek 
területei a makro- és a mikrokörnyezet elemzése. 
 
A makrokörnyezet elemzése magába foglalja: 

• A piaci (versenytársak, fogyasztók) 
• a politikai, (kiszámítható, megbízható) 
• a gazdasági (infláció, gazdasági teljesítmény) 
• a technológiai (innováció)  
• a pénzügyi (adó, kamatok, hitelfelvétel, támogatás) 
• a kulturális aspektusokat (mentalitás, szokások). 

 
A mikrokörnyezet elemzése a vállalkozás feltételrendszerének 
megismerésére irányul, alapvetően a vállalkozás rendelkezésére álló 
erőforrásának vizsgálatát jelenti, melynek: 

• a humán, 
• az anyag és energia, 
• az ingatlan és tárgyi eszköz, 
• a pénz és tőke, 
• az információ. 

A vállalkozás megítélését segíti a SWOT - analízis, mellyel feltárhatók az:  
• előnyök, az adottságok-erősségek,  
• hátrányok, gyengeségek, 
• lehetőségek és 
• a veszélyek. 

Ezeknek az információknak a birtokában a vezetés reálisan teljesíthető 
célokat tud kialakítani.  
A rövid távú célok kitűzése az operatív, a hosszú távúaké a stratégiai 
kontrolling keretében történik. 
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A célok eléréséhez a feladatok meghatározása szükséges, a feladatok 
elvégzéséhez, pedig a feltételrendszert kell biztosítani. MARSELEK S. 
(2005) 
 
Az 1. ábra egy általános vállalkozás strukturális felépítését, külső – belső 
környezeti tényezőit tartalmazza. Ezek a környezeti tényezők jelentik az 
alapot a kontrolling kialakítása során, illetve fontos szerepet játszanak a 
vállalkozások stratégiai és operatív irányításában. 
Az 1. ábrán látható, hogy hol helyezkedik el a kontrolling a vállalkozások 
tevékenységi rendszerében. 
 
A stratégiai kontrolling középpontjában a jövőbeni potenciális lehetőségek 
és az elérhető eredmények állnak, figyelembe véve a szükségszerűségeket és 
a lehetőségeket.  
Az operatív kontrolling középpontjában a jövedelmezőség, a likviditás és a 
gazdaságosság áll. BARAKONYI K. (2000) 
 
Vállalatmenedzsment szempontjából nagyon fontos, hogy összhangot 
teremtsenek a gazdaság stratégiai és operatív céljai között. Csak az a stratégia 
megvalósítható, mely képes az operatív szinteken megjelenni, vagyis 
végrehajtási alternatívát kínál. Ilyen értelemben vállalati stratégia alatt a 
küldetés megfogalmazását, jövőkép kialakítását és ezek megvalósításához 
szükséges magatartásminta kidolgozását kell érteni. 
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1. ábra:  A stratégiai és operatív kontrolling információs környezete 
Saját szerkesztés (2007) 
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1.2.3 Információk gyűjtése és feldolgozása a döntéshez 
 
A mai gazdasági környezetben minden vállalkozás számára létkérdés, hogy a 
termeléssel, gazdálkodással kapcsolatos döntésekhez megfelelő 
információval rendelkezzen. 
Az információ egyik meghatározó forrása a számvitel. Ezek az információk 
képezik az alapját a tervezés, az irányítás és az ellenőrzés koordinálásának. 
Fontos annak kiemelése, hogy melyek azok az ismeretek, amelyekre a cél 
meghatározásánál a vezetés épít, továbbá, hogyan szolgáltathatnak 
információt a jelenben a jövőkép kialakításához. A kontrolling középpontjába 
az eredmény szempontjából meghatározó információk feldolgozását és 
szolgáltatását kell állítani. 
A problémák döntő részét nem több, hanem helyesen kiválasztott 
információkkal lehet megoldani. A vállalkozások számvitele a gazdálkodás 
folyamatait előre meghatározott rendszerben folyamatosan megfigyeli, 
feljegyzi, rendszerezi, feldolgozza, továbbítja.  
 
A gyakorlatban a bizonylatokon rögzített adatokat tömörítik, a divíziókhoz 
rendelik, valamint a döntés előkészítés érdekében értékelik. Az ilyen módon 
történő adatfeldolgozás kielégíti a számviteli törvény, az adótörvények, a 
vállalkozások bemutatásához szükséges és a vállalkozások döntési és 
realizálási folyamatainak információigényét is. 
 
A számvitelnek ez utóbbi területe a vezetői számvitel, amelyhez tartozik 
például a teljesítmény-, a költségszámítás, a tervezési, a beruházás-
gazdaságossági számítás és a vállalati statisztika. A vezetői számvitel épít a 
pénzügyi számvitelre, felhasználja az abból származó információkat, annak 
érdekében, hogy a termelési tényezők vállalkozáson belüli felhasználását a 
valóságnak megfelelően rögzítse, majd ehhez kapcsolódóan mutassa be a 
teljesítményt divíziónként a vállalkozás egészére. T. SMITH (1996) 
 
A tervezési és az ellenőrzési rendszer folyamatos információellátásának 
alapját képezi a teljesítmény-és költségelszámolás. A divíziónkénti 
teljesítmény-, költségelszámolás és számítás input adatai döntően a pénzügyi 
könyvelésből származnak. 
 
A teljesítmény és a felhasznált termelési tényezők értékeinek összehasonlításával 
meghatározható az eredmény. A döntések megalapozásához teljesítmény- és 
költségtervekre van szükség. Az ellenőrzésekhez ki kell számítani a realizált 
tényadatokat, s össze kell őket hasonlítani a tervezettekkel. Ehhez költségnem-, 
költséghely- és költségviselő-számításokat kell végezni, így lehet majd a 
vállalkozás teljesítményét értékelni. 
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Amennyiben a divíziók feladataihoz hozzárendelik a szükséges hatásköröket, 
jogköröket és a felelősséget, megteremthető az eredményesebb gazdálkodás 
lehetősége. 
Érvényesíthetővé válik az az alapelv, hogy ott döntenek, ahol az információk 
rendelkezésre állnak, és a döntést hozó fog felelni a divízió eredményéért. 
 
A hatáskörök decentralizálása csökkenti a felső vezetők túlterhelését, akiknek 
így több idő áll rendelkezésre a stratégiai és az érdemi taktikai döntéshez. 
Az információk forrásukat tekintve származhatnak külső forrásból, például 
konkurensek adatai, és belső forrásból, így például a számviteli, vezető-
számviteli adatok, az anyag, bér, stb. felhasználásról. 
Az információszolgáltatás gyakoriságát tekintve lehet állandó, folyamatos, 
például a termelésről, értékesítésről, költségekről. Természetesen lehet eseti 
jellegű a beszerzési nehézségekről, külső környezetváltozásokról. 
 
HORVÁTH P. (2003) véleménye alapján megállapítható, hogy a kontrolling 
információs rendszer a tevékenység minden területére kiterjed. Bázisát képezik 
a gazdálkodás különböző funkcióihoz kapcsolódó információs alrendszerek, így a 
számviteli alrendszeren túl, a pénzügyi, minőségbiztosítási, tárgyi-
eszközgazdálkodási, stb. alrendszer. 
 
Ezek az alrendszerek szolgáltatnak adatokat a stratégiai és az operatív 
tervezéshez, a terv-tény összehasonlításhoz, valamint a különböző szintű és 
időtávú vezetői döntések előkészítéséhez. 
 
A kontrolling rendszer működésének eredményességét döntően 
meghatározza, hogy ezek az alrendszerek milyen minőségű információkat 
biztosítanak a kontrolling funkciók teljesítéséhez. 
A kontrolling feladatok megoldásához, a tervezéshez, az ellenőrzéshez nagy 
mennyiségű információra van szükség. 
Meghatározó ebből adódóan az, hogy a vállalkozásnál milyen formában 
történik az információk feldolgozása, illetve milyen számítástechnikai 
háttérrel rendelkeznek. 
Az ellenőrzési rendszer hatékony működéséhez a tervadatokat ugyanolyan 
tartalmú és mélységű tényadatokkal kell összehasonlítani. Ez utóbbiakat tehát 
úgy kell gyűjteni, rendezni, hogy megvalósítható legyen a terv-tény 
összehasonlítás. 
 
1.2.4 Gazdasági tervezés 
 
A tervezés alapja a környezeti hatások és a belső erőforrások figyelembe 
vételével kialakított célok. 
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A gazdasági tervezés tulajdonképpen a célok eléréséhez szükséges feladatok 
meghatározása és az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása. G. VAN 
HUYLENBROECK (2001) 
 
A gazdasági tervezés történhet: 

• alulról felfelé építkezéssel, az ún. „bottom up” módszerrel, 
• felülről lefelé történő tervezéssel, az ún. „top-down” módszerrel, 

valamint 
• az ellenáramú tervezéssel, azaz az előző kettő kombinációjával. 

 
A gazdasági tervezés tartalmazza: a teljesítménytervezést, a költségtervezést, 
az eredménytervezést, a finanszírozás tervezést és a pénzügyi tervezést, azaz 
a kiadás fedezetének megállapítását. 
 
Időhorizontját tekintve: 

• 3-5 évre szóló, stratégiai tervet, valamint 
• éves (operatív) gazdálkodási tervet szükséges készíteni. 

 
1.3 Gazdasági elemzés, ellenőrzés 
 
A vállalkozások menedzsmentjei a gazdálkodás során döntéseket hoznak. A 
megalapozott döntésnek egyik fontos feltétele, hogy a tulajdonosok, a 
vezetők megfelelő mennyiségű és összetételű információval rendelkezzenek. 
 
Az érdekeknek megfelelően folyamatos információ szükséges: 

• a gazdálkodás összefüggéseiről, (melynek összefüggései a jelenségek, 
a nyilvántartások, a gazdasági elemzés és az ellenőrzés segítségével 
ismerhető meg) 

• a gazdálkodásról, azaz a „van”-ról, tehát a bekövetkezett gazdasági 
eseményekről és azok hatásáról, 

• a várható jövőről, vagyis a „kell”-ről azt kell meghatározni, hogy a 
belső és a külső környezet figyelembe vételével, melyek a további 
feladatok, azaz milyen gazdálkodási jövő várható. 

 
A jövő megfogalmazásának eszközei ugyanazok, mint a stratégiai és az 
operatív tervezés eszközei, így a cél megfogalmazása, feladatterv készítés, 
feltételrendszer meghatározása. 
A „kell/van” összehasonlítás segítségével megállapíthatók a célok és a 
ténylegesen elért eredmények közötti eltérések. 
 
A tervtől való eltérések, szabálytalanságok okainak és indítékainak feltárása 
vizsgálja a tervtől való eltérés mértékét, kiemeli a kritikus beavatkozást 
igénylő eltéréseket, feltárja az eltérések okait és javítja a tervezési munkát. 
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KÖRMENDI L. (1995) Controlling című könyvében úgy vélekedik, hogy a 
vállalkozási tevékenység értékelésének legfőbb módszere a gazdasági 
elemzés. Ennek a segítségével biztosítható a vezetők tájékozottsága. Az 
elemzéssel tulajdonképpen feltárjuk a jelenségek közötti összefüggéseket, 
valamint a gazdasági jelenségekre ható tényezőket. Ily módon a kontrolling, 
mint a vállalkozás irányításának eszköze a belső információs igényeket 
szolgálja ki elsősorban. 
A megfelelően kialakított rendszer rámutat az alternatívák jellemzőire, 
kiemeli az egyes változatok különbségeit. A folyamatos elemzés korrekciókat 
indukál, azaz megvalósítja a tényleges gazdasági események irányítását az 
eredeti cél (terv) irányába. A folyamatosságot a kontrolling elemzés 
módszertan alapvető formája, a terv-tény összehasonlítás biztosítja. 
 
Az eltérés elemzés módszere a mutatószámok alapján történő értékelés és az 
összehasonlítás. 
A mutatókat tartalmuk és megjelenési formájuk alapján csoportosíthatjuk. 
Így megkülönböztetünk: 

• eredeti adatokat, 
• származtatott adatokat,  
• átlagokat, 
• viszonyszámokat: 

-  összehasonlításra, 
-  szerkezet elemzésre és 
-  jelenségek intenzitásának mérésére szolgáló viszonyszámokat, 

• indexeket: 
-  érték- ár- és volumen, 
-  változó-, változatlan és arány eltolódási indexeket. 

 
Ezeknek a mutatóknak a segítségével az elemi információk összefoglalhatók, 
az összefüggések egy módozattal leírhatók. Követelmény a kontrollingban, 
hogy a mutatószámok összehangolt, összefüggő rendszerét alakítsuk ki. 
Az összehasonlítás a gazdasági elemzés általános módszere.  
 
Az összehasonlítás esetei lehetnek: 

• Dinamikus: időpontokra, vagy időszakokra vonatkozó adatok arányát 
jelenti. A gazdasági jelenségek időbeli változásának mérésére szolgál. 
Az összehasonlítást elvégezhetjük adott időszakon belül, vagy azonos 
időpontokra vonatkozóan is. 

• Térbeli: két azonos tevékenységű vállalkozás vagy divízió 
(önelszámoló egység) abszolút, vagy származtatott adatainak arányát 
vizsgáljuk, gazdasági jellemzőinek nagyságát, vagy hányadát 
hasonlítjuk össze. 

• Terv-tény: a tényleges folyamatokat leíró adatokat, mutatószámokat 
hasonlítjuk össze a tervvel. Azt vizsgáljuk tulajdonképpen, hogy a 
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tulajdonosi, befektetői, vezetői, azaz a gazdálkodási érdekek 
teljesítése milyen irányú és milyen mértékű. 

 
Az elemzés során a lehetséges torzító tényezőket ki kell szűrni. A vizsgált 
jelenségre ható tényezők közül érdemes minél többet bevonni a számításba. 
Az eredmények alapján el kell dönteni, hogy érdemes-e a hatótényező 
változását részletesebben is megvizsgálni. Fontos tehát annak mélyebb 
vizsgálata, ellenőrzése, hogy miből adódik egy-egy összetevő alakulása. 
Ezeknek a módszereknek az alkalmazásával közelítő eredmények 
határozhatók meg az egyes hatótényezők változásának nagyságrendjére, a 
jelenség alakulásának okaira vonatkozóan. Jól alkalmazhatók ennek ellenére 
a gazdálkodás értékelésére, valamint a gazdasági döntések megalapozására 
DEYHLE A. (1993). 
 
A kontrolling eredményes működésének utolsó részfeladata az 
információszolgáltatás, azaz a hír jelleggel bíró adatok szolgáltatása a vezetés 
számára. A kontrollernek lényeges feladata, hogy a megfelelő információt a 
megfelelő döntéshozóhoz időben és megfelelő módon eljuttassa.  Ez 
tulajdonképpen az előzetes, proaktív döntéstámogatás. 
Ennél a részfeladatnál vegyük figyelembe, hogy az időben történő 
információszolgáltatás sokkal fontosabb, mint a nagyfokú pontosság. 
TÓTH A. – ZÉMAN Z. (2004) úgy vélekedik, hogy a vezetői döntést 
lényegesen megkönnyíti, és gyorsítja, ha az eltérés mértékére vonatkozóan a 
beavatkozást igénylő értéket kijelöljük. Helyes, ha az eltérés részletes 
elemzését összekötjük a javasolt beavatkozási feladatokkal. A legcélszerűbb 
megoldás az intézkedési katalógus összeállítása.  
 
A kontrollernek a feladatai ellátásához a tervezési és az információellátási 
rendszer kiépítését és azok továbbfejlesztését, illetve ezek napi működtetését, 
folyamatos összehangolását biztosítani kell. Az információellátási rendszer 
kialakítása magába foglalja a szükséges adatok meghatározását, ezek 
megszervezését és előkészítését, illetve a beszámolási rendszeren keresztüli 
átadását.  
Az információellátási, valamint a tervezési és ellenőrzési rendszer kialakítása 
csak egymással összefüggésben történhet.  
Első lépésként tervezésre van szükség, majd a terveknek tényekkel való 
összehasonlítására és eltérések észlelése esetén korrekcióra.  
Ezt a folyamatot, mint kontrolling szabályozó kört nevezi HORVÁTH et 
al. (1997) a kontroller folyamatos összehangoló tevékenységének.  
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2. ábra: A kontrolling szabályozó kör 
 

Forrás: Horváth et al. (1999): Controlling   
 
A felvázolt kibernetikai rendszerszemlélet megvalósulása tükröződik a 
szabályozókör működésében. A tervezés során a kontroller a rendelkezésre 
álló adatok alapján meghatároz egy reálisan elérhető vállalati teljesítményt. 
Tervezéskor a pillanatnyi információs helyzetet veszi alapul, amit működés 
közben folyamatosan javít újabb és újabb információk ismeretében. 
Ezt követi a terv-tény összehasonlítás, mely során a kontroller a ténylegesen 
elért eredményeket a tervekkel veti össze. Amennyiben szükségessé válik, 
akkor beavatkozik ellenintézkedések és korrekciós intézkedések révén.  
A rendszer alapelve, hogy „az eltérés nem terhelő bizonyíték, hanem 
meghozandó intézkedések kiindulópontja.” HORVÁTH et al. (1995)  
 
1.4 A kontrolling eszközrendszere 
 
A kontrolling rendszer funkcionálásnak feltétele, hogy megfelelő eszközöket 
használjunk fel, így: 

1. a vezetői számvitelt alkalmazzuk, 
2. a rendszer informatikai támogatását valósítsuk meg, 
3. a kontrolling rendszer hatékony működését segítő kontrolling 

szervezetet kialakítsuk, valamint  
4. a kontrollingot támogató szervezési módszereket alkalmazzuk. 

 
A piaci szereplők igényeit és a nemzetközi gyakorlatot figyelembe véve a 
számviteli rendszerünkön belül elkülönítésre került a „külső” és a „belső” 
felhasználók információ igényének kielégítése, azaz a pénzügyi és a vezetői 
számvitel. TÓTH A. (1997) 
 
„A vezetői számvitel olyan rendszer-szemléletben kialakított szervezési, 
tervezési, elszámolási, értékelési és információ szolgáltatási rendszer, amely 

 A teljesítménymérce 
meghatározása 

(tervezés) 

Eltérések 
korrigálása, 

ellenintézkedések 

Terv-tény 
összehasonlítása 
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a pénzügyileg realizált vállalkozási eredmény, valamint a teljesítmény 
maximalizálása érdekében divíziónként 

• elszámolja, megfigyeli a költségeket, a teljesítményt, 
• adatokat szolgáltat  

- a termelési tényezők hatékonyságának vizsgálatához, 
- a tevékenység tervezéséhez, 
- ellenőrzéséhez, 
- értékeléséhez, 

•  elősegíti az aktív alkalmazkodást a környezeti kihívásokhoz, a belső 
érdekeltségi rendszer segítségével.” vélekedik KONDOROSI F. – NÉ 
(2002) 

 
Szemlélete és felhasználói alapján a vezetői számvitel a vállalkozáson belüli 
önelszámoló egységekről (divíziókról) biztosít információkat, 
döntésorientált, elsődlegesen a menedzserek, divízióvezetők részére 
szolgáltat adatokat. 
 
Az információk jellemzőit figyelembe véve a vezetői számvitel ismérvei a 
következők: 

• vezetéséről a vállalkozó dönt, törvény erről nem rendelkezik, 
• tartalmára, kialakításának elveire nincs törvényi szabályozás, a 

vállalkozó számviteli politikájában maga határozza meg, 
• elsősorban belső felhasználók részére ad információkat, 
• a vállalkozás szervezeteire, termékeire összpontosít, 
• értékadatok mellett mennyiségi adatokkal is foglalkozik, valamint 
• tényadatok mellett tervadatokat is alkalmaz. 

 
Tartalom és felhasználói alapján a pénzügyi és a vezetői számvitelt 
különböztetjük meg. Az eltéréseket 1. táblázat tartalmazza.  
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1. táblázat:  A pénzügyi és a vezetői számvitel összehasonlítása tartalom 
és felhasználás alapján 

 
SZÁMVITEL 

PÉNZÜGYI 
SZÁMVITEL 

VEZETŐI 
(TEVÉKENYSÉGI) SZÁMVITEL 

INFORMÁCIÓ – CSOPORTOK 
Mérleg, 
Eredmény- 
kimutatás 

Kiegészítő 
melléklet, 
Cash-flow 

Üzleti 
jelentés 

Bevételek, 
Aktivált saját 
teljesítmények 
• termékenként 
• üzemenként 
• területenként 

Költségek, 
Ráfordítások 
• termékenként 
• üzemenként 
• területenként 

Fedezeti összegek 
• termékenként 
• üzemenként 
• területenként 

Cash-flow 
• működési 
• pénzügyi 
• befektetési 
Dinamikus 
likviditási 
ráta 

TÉNY INFORMÁCIÓK TERV, TÉNY INFORMÁCIÓK ÉS ELŐREJELZÉSEK 
F E L H A S Z N Á L Ó K  

T U L A J D O N O S O K,          M A N A G E R E K  
ÁLLAMI SZERVEK, ADÓHATÓSÁGOK, 
ÖNKORMÁNYZATOK, KÜLSŐ VÁLLALATOK, 
NEM NYERESÉGORIENTÁLT SZERVEZETEK. 

OSZTÁLYVEZETŐK,  
DIVÍZIÓVEZETŐK, STB. 

Forrás: Hágen I. Zs – Kondorosi F. – né (2003): Controlling  
 
A táblázat alapján látható, hogy a pénzügyi számvitel alapvetően a törvény 
által meghatározott éves beszámolóra támaszkodik, így a felhasználói is a 
különböző külső szervezetek lesznek, míg a vezetői számvitel elsősorban a 
vállalkozás menedzsmentje számára szolgáltatja az információkat. 
  
A vezetői számviteli funkciók teljesítésének folyamatát a 3. ábra szemlélteti: 

 
3. ábra: A vezetői számviteli funkciók teljesítésének, ismétlődésének 

folyamata 
 
Forrás: Hágen I. Zs – Kondorosi F.-né (2003): Controlling  
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A 3. ábra azt mutatja, hogy a teljesítmények számbavétele a körfolyamat 
kezdő és vég pontja is egyben, vagyis a vállalati teljesítménymérés a vezetői 
számvitel legfőbb célja. 
 
A kontrolling rendszer hatékony funkcionálásának másik fontos tényezője az 
informatikai támogatás. Ma már az információgyűjtés, az 
információfeldolgozás, az információtárolás és az információszolgáltatás 
területén sem lehet nélkülözni a korszerű számítástechnikai támogatást. 
SZLOBODA I. (2005) arról ír, hogy csak jól szervezett kontrolling 
folyamat, megfelelő szoftver, integrált számítógépes szervezetirányítási 
rendszer, hardver, valamint rendszerszoftver alkalmazásával lehet 
eredményes kontrolling tevékenységet végezni. 
 
A kontrolling létrehozásának, eredményes működésének további alapja, a 
szervezetek kontrolling apparátusa és a kontrollerek ismeretei, 
felkészültsége.  
A vállalkozás szervezeti struktúrájában a kontrolling szervezet helyét a 
kontrolling funkciói és az információ kezelése határozzák meg elsődlegesen. 
Célszerű a menedzsmenten belül, közvetlenül a felső vezetés alá szervezni a 
kontrollingot, hiszen irányítási feladatkört lát el.  
Fontos követelmény, hogy a kontrolling apparátus állandó és szakmailag 
megfelelő kapcsolatban legyen a számviteli, a pénzügyi és az informatikai 
apparátussal, valamint a saját szervezeti és a kontrolling módszerek állandó 
megújítása, fejlesztése megvalósuljon. 
 
Az eszközrendszer további eleme a hatékony működést támogató szervezési 
módszerek.  
KÖRMENDI L. – TÓTH A. (2002) véleménye szerint: „A szervezési 
módszerek interdiszciplináris - tudományok közötti, csoportmunkán alapuló, 
az igazság előzetes felismerésére képes, rávezető (heurisztikus) módszerek, 
amelyek alkotástechnikai, csoportvélemény-összegző technikák mellett 
következetesen alkalmazott módszertani eljárásokon, algoritmusokon 
keresztül funkcionálnak.” 
Főbb fajtái: 

• a stratégiakialakításhoz és a stratégiatervezéshez is alkalmazható:  
→ Balanced Scorecard (BSC) módszer, 
→ a Benchmarking, 
→ a Vízio (szcenárió technikák) és  
→ a SWOT-elemzés.  

 
• Az operatív tevékenységek szervezeti struktúráját fejlesztő, 

optimalizáló módszerek: 
→ a Business Process Reengineering (BPR) módszer, 
→ a „Lean management” – módszer, 
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→ az outsourcing, 
→ az értékelemzési (value analysis) és 
→ a csőd előrejelzési módszerek. 

 
KÖRMENDI L. – TÓTH A. gondolatait kiegészítve, úgy ítélem meg, hogy 
a  kontrolling rendszer kialakítása és eredményes működése döntően attól 
függ, hogy a vállalkozás milyen formában végzi a kontrolling feladatokat, 
illetve milyen szakmai felkészültségű és személyi tulajdonságokkal 
rendelkező emberek végzik ezeket. A vállalkozások nagy részénél a 
kontrolling feladatok ellátására kontrolling szervezetet alakítanak ki, illetve 
kontrolling feladatok elvégzéséért felelős munkatársat foglalkoztatnak.  
A kontrolling szervezetre vonatkozóan nem lehet egységes megoldást 
javasolni, hiszen különbözőek a külső-belső környezeti tényezők, de a 
költség-haszon elv is fontos szerepet játszik a döntésben. 
A befolyásoló tényezők közül meghatározó jelentősége van a vállalat 
méretének, valamint annak, hogy mennyire dinamikus környezetben 
működik a vállalkozás.  
Kis és közepes méretű szervezeteknél a kontrolling funkciót a vállalat 
valamelyik vezetője látja el, nagyobb vállalkozásoknál önálló kontrolleri 
munkakört, kontrolling team-et, osztályt, igazgatóságot hoznak létre a 
tervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok koordinálására. Növekvő vállalati 
méretnél többlépcsős, a vállalat különböző működési területein decentralizált 
kontrolling szervezeteket hoznak létre. 
Másik fontos, a kontrolling szervezetét meghatározó tényező a környezeti 
dinamika, melyről ZÜND A. (1973) úgy vélekedik, hogy stabil környezetben 
a kontrolling feladatok ismétlődő, rutinfeladatok. Nem igénylik külön 
szervezet, illetőleg önálló kontrolling munkakör létrehozását. Dinamikus 
gazdasági környezetben, erős versenyhelyzetben folyamatosan változnak az 
igények, a termék- és a tevékenységstruktúra. A változó lehetőségekkel újabb 
és újabb problémák megoldása szükséges. Ez indokolja a kontrolling 
munkakör, vagy szervezet létrehozását. 
 
A vállalkozások kontrolling rendszere a gazdálkodás minden területét átfogja. 
Ebből adódóan a vállalati funkcióknak megfelelően a kontrolling 
alrendszerekre tagozódik. Az alrendszerek egymáshoz kapcsolódnak. 
Együttesen a vállalkozás kontrolling rendszerét alkotják.  
A belső és a külső gazdasági környezet folyamatos változásával egyidejűleg a 
kontrolling alrendszerek is fejlődnek, újabb és újabb kontrolling eszközökkel 
bővülnek.  
 
A jellemzőbb kontrolling alrendszerek a következők: 
 

• Teljesítmény kontrolling, melynek feladata az értékesítésre kerülő 
teljesítmények tervezése és terv-tény összehasonlítása. 
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• Költség és eredmény kontrolling: a költségek tervezését, ellenőrzését, 
valamint az eredmény tervezését és elemzését végzi több fedezeti 
lépcsőben. 

 

• Marketing kontrolling: a vevőkhöz és a velük fennálló kapcsolathoz 
kötődő kontrolling feladatok ellátását végzi. 

 

• Pénzügyi kontrolling: központi kérdése a finanszírozás. Fő feladata: a 
cash-flow tervezése, a tervezetthez képest a változás vizsgálata, 
valamint a befolyásoló tényezők elemzése, a likviditás tervezése, 
likviditás alakulásának elemzése, pénzügyi mutatók számítása, 
működő tőke értékelése. 

 

• Beruházás és projekt kontrolling, a beruházások és innovációs 
projektek teljes élettartama alatti költségeit tervezik, valamennyi 
beruházással kapcsolatban elvégzik a döntéshez szükséges 
gazdaságossági vizsgálatokat és az eltérés vizsgálatot, továbbá 
információkat szolgáltatnak a vezetésnek a fejlesztés időbeni 
megvalósulásáról. 

 

• Humán erőforrás kontrolling: alapvető funkciója a tervezés, a terv-tény 
összehasonlítás alapján információszolgáltatás a teljesítmények 
alakulásáról, a rendelkezésre álló és a szükséges munkaerő 
összhangjáról, a motivációs rendszer működéséről és arról, hogy a 
személyi állomány fejlesztése a céloknak megfelelő volt-e. 

 
1.5 A kontroller 
 
A kontrolling csak akkor működőképes, és csak akkor szükséges a 
vállalkozás sikerességéhez, ha a vállalat tulajdonosa, vezetése igényt tart arra, 
hogy valós képe legyen a gazdasági folyamatokról, illetve ha az a személy, 
aki a kontrolling funkciót működteti, alkalmas a feladatok elvégzésére. 
Fontos, hogy a kontroller személyére vonatkozóan határozzuk meg a 
feladatokat, valamint a munkakörhöz szükséges szakmai és személyiségbeli 
követelményeket. 
A kontroller pozícióhoz megfelelő személyiségjegyekkel bíró egyén szükséges, ez 
a kontrolling tevékenység sikerének a kulcsa. A legfontosabb kontroller 
személyiségjegyek KÖRMENDI L. – TÓTH A. (2006) véleménye szerint az 
alábbiak: 
 
• Konfliktuskezelés: a kontroller feladatából adódóan folyamatosan 

konfliktushelyzetben dolgozik, ezért fontos, hogy a kontroller képes 
legyen a konfliktusokat feloldani. A kontrollernek el kell fogadtatni a 
környezetével: „Érted harcolok nem ellened”. 
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• Kreativitás: legyen képes a lehetséges megoldások kidolgozására, 
megalapozott alternatívák vezetés kérésére történő kidolgozására. 

 

• Precizitás: fontos követelmény, mert a tévedés megkérdőjelezheti a 
kontrolleri munkát, javaslata elutasításra kerülhet e miatt, így jelentősen 
csökkenti a kontrolleri munka hatékonyságát. 

 

• Nyitottság: a sikeresség elengedhetetlen feltétele.   
A gazdasági környezet, a technika, a technológia változása oly mértékben 
felgyorsult, a globalizáció olyan volumenű, hogy azok a vállalkozások, 
egyének, akik nem rendelkeznek megfelelő nyitottsággal a változó 
világra, hanem ragaszkodnak a hagyományos elveikhez, módszereikhez, 
esélytelenek lesznek. Ahhoz, hogy eséllyel védjük meg saját területünket, 
érdekeinket, nyitottnak kell lenni a változásra, a változtatásra, az új 
módszerekre és elvekre.  

 

• Tisztánlátás és fogalmazás: a kontroller rengeteg adattal dolgozik, nagyon 
fontos hogy meg tudja különböztetni a lényegest a lényegtelentől, 
tisztában legyen azzal, hogy munkájához mely információk szükségesek 
és elégségesek. Követelmény, hogy az álláspontját világosan és 
közérthetően tudja megfogalmazni. Strukturált felépítésű, lényegre törő, 
világosan és egyértelműen fogalmazó jelentést tudjon készíteni. 

 

• Felelősségtudat: a kontrollernek tudnia kell, hogy javaslata milyen 
célokat szolgál, a rövid távú előny hosszú távon nem okoz-e károkat. 

 

• Objektivitás: feladatából, felelősségéből adódóan emberek, a vállalkozás 
sorsát befolyásoló döntéseknél a kontrollernek reális, a helyzet valós 
értékelésén alapuló alternatívákat tárjon a vezetés elé. 

 

• Megbízhatóság: azt jelenti, hogy a kontroller a bizalmas információkkal, 
az üzleti titkokkal nem él vissza. 

 
Az eredményes kontrolleri munka fontos előfeltétele, hogy a kontroller 
feleljen meg a vele szemben támasztott szakmai követelményeknek, 
melyek a következők: 
 

• Iskolai végzettség: felsőfokú, gazdasági végzettség, szakági speciális 
ismeretek, jó gazdasági érzék szükséges a kontrolleri munkakör 
betöltéséhez. 

 

• Tapasztalat: a globalitás és a rendszerben való gondolkodás iránti növekvő 
igény a tapasztalatokat felértékeli. Szükséges a kellő tapasztalat az adott 
szakterület specifikumaiban. Így fontos a gyártási folyamat, a speciális 
műszaki tényezők, stb. ismerete, másrészt a kontrolling tapasztalat. Ez utóbbi 
tartalmazza részben a minden vállalkozásnál érvényesülő gazdasági 
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törvényszerűségeket, másrészt szakmai tapasztalatokat. Ezek segítségével ki 
tudja alakítani a kontroller a megfelelő értékelési rendszert. 

 

• Számítástechnikai ismeretek: fontos követelmény a kontrollerrel 
szemben, hogy magas alkalmazói szinten tudja kezelni a szöveg-, illetve a 
táblázatkezelőket (Word, Excel), a magasabb szintű számítástechnikai 
eszközöket, így például az OLAP-ot – On Line Analytical Processing -, 
aggregált adatok elemzése segítségével irányító rendszert is.  
A fontosabb rendszerfejlesztési és rendszertechnikai ismeretek ugyancsak 
szükségesek a kontrolleri igények meghatározásához, a vezetői 
információs rendszer kialakításához. 
 

• A jogszabályi ismeretek meghatározóak. Bármilyen gazdasági elemzést 
végez a kontroller, tudnia kell, hogy milyen jogszabályok, belső 
utasítások határozzák meg a vizsgált terület működési feltételeit, mikor 
jár el a törvények szerint. 

 

• A nyelvtudás a vállalati tevékenység minden területén nélkülözhetetlen. 
 

• A számvitel, ezen belül a pénzügyi és vezetői számvitel ismeretei nélkül 
nem tudja jól ellátni a kontroller a feladatokat. 
 

1.6 A kontrolling időbeli dimenziói 
 
1.6.1 Stratégiai kontrolling 
 
A vállalkozások jövőképe és a stratégiája mutatja meg a hosszú távú célt. 
Amelyik vállalat nem rendelkezik stratégiával, az a jövőjének tudatos 
irányítását veszíti el, tevékenységét az állandóan változó környezet és a 
helyzete alakítja, de iránytalanul, céltalanul.  
A vállalkozások gyors környezeti változásával egyidejűleg előtérbe került a 
stratégiai kontrolling, mely hosszú távú előrelátást, tervezést jelent. A 
jelenben kezdődik, történik, de nem lezárt jövőbe mutat.  
 
A stratégiai kontrolling vizsgálati területei HORVÁTH P. (1997) alapján 
az alábbiak: 

- milyen környezeti változás következett be, 
- milyen mértékben hatnak azok a tényezők, amelyek a jövőbeni 

fenyegetettségre figyelmeztetnek, 
- milyen fejlődési szakaszban vannak a jövőben kiaknázható erőforrások. 

 
FRANCSOVICS A. (2005) véleménye az, hogy: „a kontrolling stratégiával 
szembeni követelmény, hogy folyamatos, kreatív, rugalmas, aktív, akciókra 
építő, tartósan sikerorientált, változásorientált és pozitív irányultságú legyen.” 
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4. ábra: A stratégiai tervezés információ áramlása 
 

Forrás: Francsovics A. (2007) alapján 
 
A stratégia kialakításánál meg kell különböztetni a stratégiai és operatív 
célmeghatározást és tervezést. Ennek megfelelően a kontrolling is stratégiai 
kontrollingra és operatív kontrollingra tagozódik. 
REICHMANN T. (1993) véleménye szerint a stratégiai kontrolling azt 
jelenti, hogy a jövőbeli esélyeket és kockázatokat szisztematikusan 
felismerjük és a vállalati politikát ehhez igazítjuk. 
A lehetőségek és kockázatok csak meghatározott célokkal kapcsolatban 
értelmezhetők. A vállalat stratégiai céljai szakterületi célokra bonthatók. 
Az egyeztetett stratégiai célokból alternatív stratégiákat kell kifejleszteni. A 
stratégiai célokból kell levezetni az operatív, a mindennapi tevékenység során 
megvalósítandó feladatokat. 
 
A stratégiai tervezés keretében a kitűzött célokat és az elérésükhöz alkalmas 
stratégiákat rögzítik. A beruházások tervezése a stratégiai tervezés 
témakörébe tartozik, mivel hosszú távú több év eredményét befolyásoló 
vállalati tevékenységről szól.  
A vállalkozás versenyképességének hosszabbtávú megőrzése érdekében 
információk szükségesek a környezetről, a piacról, a versenytársakról, illetve 
a saját pozíció helyes megítélése alapvető.  
 
A folyamatos stratégiai tervezés magába foglalja az információk elemzését, a 
stratégia fejlesztését és a stratégia végrehajtását, implementálást. 
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A tervezés során a vállalkozást egységes egészként szemléljük. Ebből 
kiindulva határozzuk meg a stratégiai kontrolling feladatait. 
 
KÖRMENDI L. - TÓTH A. (1998) megfogalmazása alapján a vállalkozás 
jövőképének (Vision), küldetésének (Mission), értékeknek (Values) a 
meghatározása felsővezetői feladat ugyan, de az alsóbb szintek bevonása is 
szükséges. Cél olyan jövőkép megfogalmazása, amely mindenki számára 
állandóan mutatja a követendő irányt.  
Olyan stratégiai eszköz tulajdonképpen, amely összeköti a dolgozókat, 
lehetővé teszi a vállalattal való azonosulást, erősíti az elkötelezettséget a 
stratégia és a célok iránt. 
 
A jövőképnek tartalmazni kell: 

•  Az üzleti vállalkozás jövőbeni tevékenységeit, - milyen vállalattá akar 
válni -, melyek lesznek az elsődleges termékeik és szolgáltatásaik. 

•   Alapvető hitek és értékek kimondását, amelyek a gondolkodást és 
viselkedést irányítják, így az egyén tiszteletét, tanulási lehetőség 
biztosítását, kiemelkedő minőségre törekvést, stb. 

•  Vezetői siker megfogalmazását, amelynek mércéje a profit.  
•  Annak a megfogalmazását, hogyan juthat a vállalkozás tartósan 

versenyelőnyhöz. 
 

Fontos, hogy mindezt széleskörűen megismertessék a kollektívával, a 
jövőkép iránti elkötelezettséget elérjék és biztosítsák, hogy az egyének 
tevékenységei a jövőkép által meghatározott keretek között maradjanak. 
SALAMONNÉ H. A. (2000) 
  
A stratégiai célok kijelölése a vállalkozás jövőképéhez kapcsolódik. 
Tulajdonképpen a jövőkép első szintű részletesebb lebontása a jövőképet 
megvalósító stratégiai szintű akciókra. 
Fontos tartalmi elemei a sikertényezők alapján megfogalmazott stratégiából 
levezetett feladatok, például piaci pozíciók (részarány) elérése. A releváns 
területek kijelölése, ahol a feladatokat meg kell oldani, a marketing, a projektek, 
a termékek, a gazdálkodás (profit, tőkegyarapítás, pénzügyi stabilitás stb.), a 
fejlesztés, az erőforrás hatékony felhasználása. BARAKONYI (1999) 
 
A stratégia segítségével tehát harmóniát teremtünk a vállalkozás és a 
környezet között. 
Amennyiben az elérhető célok és a belső környezet elemzése alapján 
meghatározható „normál” fejlődés között eltérés van, ún. stratégiai rés, akkor 
törekedni kell a megszüntetésére. Ez lehetséges: 

•  Intenziváló stratégia alkalmazásával, így például innovációval, 
fejlesztéssel, beruházással. 

•  Extenziváló stratégiával, a termelési volumen növelésével, a 
kapacitások jobb kihasználásával. 
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Saját megfogalmazásom szerint a stratégia a vállalkozás küldetésének 
meghatározása, jövőképének kialakítása és az ezek megvalósításához 
szükséges magatartásminta kidolgozását jelenti. 
Ebben a megfogalmazásban benne van az is, hogy csak az a jó stratégia, mely 
képes operatív szinten, vagyis a mindennapi üzletmenet során megvalósulni, 
beépülni a menedzsment és a vállalat alkalmazottainak a gondolkodásába, 
szemléletébe és ez a tevékenység végzése során érvényre jut. Mindezt azért 
jelentem ki, mert meggyőződésem, hogy a jó stratégia kialakítása önmagában 
kevés. Abban az esetben, ha az operatív tevékenység során nem sikerül 
például a likviditást fenntartani, a vállalat könnyen csőd vagy felszámolás alá 
kerülhet pedig a stratégiai elképzeléseivel nem volt semmi gond. 
 
Stratégiai elemzések: A stratégiai tervezéskor szükséges legfontosabb 
elemzéseket a  
SWOT módszer foglalja össze, mely a külső környezet és a belső helyzet 
átfogó, jövőorientált elemzése. 
Az     S –  Strengths: az erős, 
        W –  Weaknesses: a gyenge pontok elemzését jelenti, vagyis így a 

vállalati diagnosztikát készítik el, 
        O –  Opportunities: a lehetőségek, 
         T – Threats: a veszélyhelyzetek elemzését jelenti, mely segít a 

környezet kulcsfontosságú sikertényezőinek megismerésében. 
Ennek segítségével meghatározható, hogy hol, mely tényezőben 
kell erősnek lenni a vállalatnak a siker eléréséhez. 

Úgyis megfogalmazható, hogy a SWOT módszerrel a jövőképet, a missziót, a 
célokat és értékeket, valamint a társadalmi és környezeti felelősséget 
figyelembe véve, a környezeti lehetőségeket maximálisan kihasználva, a 
veszélyhelyzetek elkerülésével, a vállalati erős pontokra építve készül el a 
vállalati stratégia, és annak a célok elérését segítő akciói.  
 
A vállalat környezetének elemzése szempontjából CSATH M. (1993) 
szerint; 
         • makro és 
         • mikro környezetre tagolható, melyek elemeit az 5. ábra szemlélteti:  
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5. ábra: A vállalati környezet főbb elemei 
 
Forrás: Csath M.(1993): Stratégiai tervezés és vezetés 
 
Az ábra alapján megállapítható, hogy a makrokörnyezet legfontosabb 
elemei: a nemzeti és nemzetközi gazdasági környezet, a hazai és nemzetközi 
tudástőke környezet, a hazai és nemzetközi politikai környezet, a helyi és 
globális természeti környezet, a társadalmi környezet és a kulturális 
környezet. 

 
A mikrokörnyezet fontosabb elemei: a vevők, a szállítók, a helyettesítők és 
a versenytársak. 
 
A mikrokörnyezeti elemek az M. PORTER (1993) féle „FIVE FORCES” 
modell segítségével ábrázolhatók: 
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6. ábra: Porter féle „five forces” modell 
 
Forrás: Körmendi L.(1999): Controlling  
 
Az új piaci szereplőkről, a helyettesítő termékekről a piackutatási, marketinginfor-
mációkból tájékozódhatunk. A vevőkre és a szállítókra vonatkozóan az 
alkupozíció alakulásáról a számviteli és a piaci adatok adnak információt. A 
meghatározó költségelemek ismeretében előre jelezhetjük a változásokat, például 
valamely alapanyag áremelésének hatását. Az utóbbihoz segítséget nyújtanak a 
fedezeti táblák, melynek egyik lehetséges formája a következő. 
 
2. táblázat: Fedezeti tábla 
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Bérköltség a fedezet arányában (%)     

Forrás: Körmendi L. – Tóth A. (2002) alapján 
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A portfólió a vállalkozás tevékenységének, termékeinek, üzletágainak, azaz 
stratégiai szegmenseinek összességét és összetételét jellemzi.  
Az elmúlt időszak egyik legismertebb és legelterjedtebb portfólió elemzési 
módszere a BCG – mátrix – a Boston Consulting Group által kidolgozott 
piaci növekedés /relatív piaci részesedés mátrix.  
Ez tulajdonképpen egy kétdimenziós mátrix, amelynek vízszintes tengelyén a 
relatív piaci részesedés, a függőleges tengelyén a piac bővülésének ütemét 
kell ábrázolni. A 10%-os, illetve ennél magasabb piaci növekedés magasnak 
számít. 
 
 

magas 
 
        Innovátor       Imitátor 
 

piaci  
fejlődés 
 
 
alacsony       

 
alacsony   relatí 
 

alacsony         relatív          magas 

         piaci részesedés 

      = termék életciklus 
7. ábra: Boston-Consulting (BCG) mátrix 

 
Forrás: Körmendi L.(1995): Controlling  
 
A relatív piaci részesedést úgy állapítjuk meg, hogy a vizsgált vállalkozás 
piaci részesedését összehasonlítjuk a legjelentősebb versenytárs piaci 
részesedésével. 
A hányados a vállalkozás piaci pozícióját minősíti. Az 1,5 értéknél nagyobb 
hányados magas relatív piaci részesedést jelez. 
 
A „sztár” termékeknél, azaz a magas piacbővülésű és 1-nél nagyobb piaci 
részesedésű termékeknél általában alacsony a relatív költségszint, magas a 
nyereség. A piac gyors bővülése a verseny erősödését eredményezi. A piaci 
részesedés megtartására törekvés miatt jelentős többletköltségek merülhetnek 
fel.  
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A „cash” termékek, azaz a lelassult, vagy szinten maradó piacbővülésű és 
magas piaci részesedésű termékeknél a vállalkozás jelentős piaci erejéből 
adódóan jelentős nagyságrendű nyereséget realizál.   
 
Ezzel szemben a „kifutó termékeknél,” üzletágaknál az értékesítés már nem 
eredményez nyereséget, sőt veszteséget realizálnak. Megfigyelhető a piac 
erőteljesebb beszűkölése is.  
 
Az „utánpótlás” termékek elemzésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezek 
általában az életgörbéjük kezdeti szakaszán, a piacbevezetés kezdeti 
szakaszában vannak, és jelentős piacbővülési lehetőségeket jelentenek a 
vállalkozás számára.  
 
A cég eredményének az optimalizálása érdekében fontos a fejlesztésre 
érdemes stratégiai szegmensek kiválasztása.  
A mátrix egyes mezőiben történő elhelyezkedés a termék, üzletág 
jövedelmezőségét, befektethetőségét és a vállalkozás likviditására gyakorolt 
hatását is jelzi.  
 
A BCG módszer előnye, hogy egyszerű, alkalmazkodik a piaci-, növekedési 
viszonyok változásához, továbbá rávilágít arra, hogy a cég helyzetfelismerő 
és kihasználó képessége megfelelő-e, tudott-e egyensúlyt teremteni a 
likviditást erősítő és az azt felhasználó tényezők között. 
Hátránya azonban a túlzott leegyszerűsítés, a nem teljes körűség, és a statikus 
jelleg. 
A BCG – mátrix hiányosságait részben megszüntető módszer a General 
Electric megbízásából a McKinsey tanácsadó cég által kifejlesztett GE piac 
vonzerő/versenyképesség mátrix.  
A piacvonzerő és a versenyképesség is lehet alacsony, mérsékelt és magas. 
A módszer legvitatottabb pontja az értékelés, vagyis az, hogyan értékeljük a 
vállalkozás versenypozícióját. A tevékenység, üzletág versenypozíciójának 
meghatározásánál a piaci részesedés, a növekedési ráta, a termékár, a marketing 
hatékonysága, a termék relatív minősége, termelékenység, a piaci vonzerőnél a 
piac méretének, növekedésének, áralakulásának, a vevők fizetőképességének, 
nyereségszintek, figyelembe vétele célszerű.  
 
Összességében ez a módszer a BCG–mátrixénál szélesebb körű minősítésre 
támaszkodik ugyan, de nem küszöböli ki az értékelés szubjektivitását. 
A konkurenciához mért erős és gyenge pont elemzés fontos további vállalati 
belső vizsgálati módszer. 
Az értékelésnek az a legjobb formája, ha a legerősebb konkurenssel 
hasonlítjuk össze. Lényeges, hogy a megítélés tényezőit helyesen válasszuk 
ki.  
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1.6.2 Operatív kontrolling 
 
Az operatív kontrollingot alapvetően az idődimenzió, a feladatok és a 
végrehajtás során figyelembe vett környezet különbözteti meg a stratégiai 
kontrollingtól. 
Az idődimenziójára jellemző az éves, vagy éven belüli tervezési folyamat. Az 
operatív kontrolling a napi, heti, havi, negyedéves gazdasági folyamatokban 
valósít meg döntés előkészítést. 
A környezet vizsgálata során elsősorban, a vállalat belső adottságait kell számba 
venni, melyek lehetnek: teljesítmények, értékesítés, forgalom, fedezet, 
eredmény, fizetőképesség, költségek, befektetések, humán erőforrás, pénz és 
tőkegazdálkodás, anyag és energiagazdálkodás, tárgyi eszközgazdálkodás, 
információ ellátás, ingatlan és beruházás. Lényegében a vállalkozás 
rendelkezésére álló erőforrásai határozzák meg a belső környezet alapját. 
JAMES G. M. (2000) véleménye alapján alapvető kritériumként 
fogalmazható meg, hogy az operatív kontrolling illeszkedjen a vállalat 
stratégiai elképzeléseihez. A környezet dinamikus változása permanens 
megújításra készteti a vállalatot, vállalkozót. Ha a vállalat operatív 
kontrolling rendszere nem reagál megfelelően a környezet által indukált 
változásokra, akkor hiába a kitűnő stratégiai elképzelés, a gazdálkodás 
veszélybe kerülhet. 
 
A tervezés munkafolyamata képezi az operatív kontrolling rendszer 
alapját. Ehhez a környezeti hatások és a szervezet belső erőforrásainak 
ismeretében ki kell tűzni a célt és a szükséges feladatokat, továbbá biztosítani 
kell a feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrásokat. 
 
KÖRMENDI L. (1995) alapján megállapítható, hogy a tervezési folyamatok 
az alábbiak szerint valósíthatók meg: 
 
• Retrográd tervezéssel; fentről lefelé történő (top-down módszerrel), 

vagyis a vállalat felső vezetése meghatározza a legfőbb célokat, a 
célokból kerettervet alkotnak. Ezeket a további vezetési szinteken 
konkretizálják részletes tervekké. 

• Progresszív tervezéssel alulról felfelé történő tervezéssel (bottom-up 
módszerrel). A tervezés a szervezet alsó szintjén kezdődik, és lépésről 
lépésre halad felfelé a szervezetben. Végeredményeként adódnak az 
összcélok és tervek. 

• Az ellenáramlatú tervezés, kombinálja a retrográd és a progresszív 
tervezést. A felső vezetési szint kitűzi a fő célokat, az alárendelt szintek 
elvégzik a megvalósítási lehetőségek mérlegelését, a részcélok és a 
résztervek elkészítését. Ezt követően kezdődik az alulról felfelé (bottom-
up) haladó tervezés szakasza, amelyben lépésenként koordinálják és 
összefoglalják az alsóbb szintek terveit. Ezt iteratív tervegyeztetésnek 
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nevezzük. A folyamat végén a felső vezetési szint jóváhagyja a terveket 
és a célokat. A kezdeményezések általában alulról történnek, ez adja meg 
a tervezési módszer lényegét, vagyis az ellenáramlatot. 

  
A retrográd tervezést mindig az erős centralizáció jellemzi. A progresszív 
tervezésnél viszont fennáll annak a veszélye, hogy az egyes célok és tervek 
nem a közös cél irányába mutatnak. Ezzel magyarázható, hogy az 
ellenáramlatú tervezés módszerét alkalmazzák főként a gyakorlati életben.  
 
A tervek kialakítása során 3 alapelvet kell szem előtt tartani: a 
gazdaságosságot, jövedelmezőséget és a likviditást. 
 
Az operatív tervben a teljesítmény előállítás és felhasználás rövid távú 
összehangolása történik, amelynek keretében adott kapacitásokból és 
termékkínálatból indulunk ki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra: Teljesítmény előállítás folyamata 
 
Forrás: Francsovics A. (2005) alapján saját szerkesztés  
 
Az erőforrások optimális felhasználása, a gyártási folyamat és a rendelések 
megtervezése operatív szintű feladat. Az operatív tervezést mindig a szűk 
keresztmetszet vizsgálatával kell kezdeni. A hazai gyakorlatban az 
értékesítési piac jelenti sok esetben a szűk keresztmetszetet, ezért az 
értékesítési terv a forgalom mennyiségi és árterv adatainak szorzatából 
adódik. 
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FRANCSOVICS A. (2005) véleménye az, hogy: „A piaci helyzet elemzése 
alapján meghatározható az értékesítési terv és a tárgyévi lehetőségekkel 
együtt a termelési terv legfontosabb dokumentációi. A kapacitás és a 
beruházás tervezés a termelési terv belső vállalati feltételrendszerét vizsgálja. 
A költségtervezés alapját a termelési terv képzi. A költségtervezés általában 
közvetlen és közvetett tervezésre épül. A vállalat eredményterve a 
ráfordítások és a bevételek ismeretében készül.”  
Az operatív tervezés módszertanát alapvetően a különböző üzemtani, 
gazdaságossági számítások képezik.  
 
1.7 Kontrolling beszámolási rendszerek 
 
A kontrolling elsődleges célja a menedzsment pontos, megbízható és időbeni 
tájékoztatása a vállalkozás helyzetéről, valamint a folyamatos működéséről. 
Ez a rövidtávú működési információk szolgáltatását jelenti az operatív 
irányítás számára, és az átfogó információk biztosítását a stratégiai döntések 
megalapozására. Az információknak az összegyűjtését, tárolását, 
feldolgozását követi a kontrolling beszámolók elkészítése.   
 
A beszámolási rendszer a különböző vezetési szintek (maximum 2-3 szint) 
informálását szolgálja a tervezéshez, az ellenőrzéshez, a beavatkozáshoz és a 
felelősség megállapításához. 
A vállalatok vezetése arra törekszik, hogy az információk ellenőrzött használata 
valósuljon meg, azaz akinek a vállalat irányításához szüksége van információra, 
ahhoz kell eljuttatni a megfelelő adatokat. A rendszer helyes kialakításához a 
következő feladatok elvégzése szükséges: 
•••• A beszámolási rendszer szintjeinek a megállapítása, figyelembe véve a 

munkaköri feladatokat, kötelezettségeket, hatásköröket, döntési 
kompetenciákat, felelősségi és érdekeltségi viszonyokat. 

•••• Az információszükséglet megfogalmazása, a költség-haszon elvet betartva. 
•••• Döntés az információk megszerzésének módjairól, forrásairól, az 

információk előkészítéséről és koordinálásáról, valamint a szolgáltatás 
módjáról, azaz a beszámolási rendszerről. 

 
TÓTH A. – ZÉMANN Z. (2004) véleménye szerint a jó beszámolási 
rendszer a következő követelményeket elégíti ki: 
• megfelelő időbeliség, 
• illeszkedés a vezetési szintekhez, 
• a tervezéssel azonos tartalom és felépítés, 
• csak a fontos információkra összpontosít, 
• kiemelten kezeli a minőséget és a megbízhatóságot, 
• az eltéréseknél megjelöli a tűrés határértékét túllépő információkat, 
• megjeleníti a várható értékeket, 
• szemléletes, áttekinthető, 



Irodalmi áttekintés 

 41

• tartalmazza a szükséges standard mutatókat, 
• támaszkodik a legkorszerűbb információs technológiákra. 
 
1.7.1 A beszámolóban szerepeltethető mutatószámok 
 
A megalapozott vezetői döntéshez szükséges, hogy az információkat 
tömörített, mutatószám formában jelenítsék meg a kontrolling beszámolóban. 
Mindent kifejező mutatószámok nincsenek, ezért a szükséges információk 
szolgáltatásához, csak a jól kialakított rendszer a megoldás.  
A mutatószámokat több ismérv szerint csoportosíthatjuk: 
  

• a kifejezés módja szerint: természetbeni és értékbeni mutatókat, 
• a képzés módja szerint: abszolút számokat és viszonyszámokat, 
• a feladat alapján: mennyiségi és minőségi, 
• időhorizont szerint: operatív-rövidtávú, stratégiai-közép vagy hosszútávot 

jellemző mutatószámokat különböztetünk meg. 
 
A gazdálkodás operatív mutatószámainak általánosan elterjedt rendszerei a 
következők: 
 

1. a Du Pont mutatószámrendszer, mely az összes befektetett tőke 
megtérülését helyezi a középpontba. A rendszer csúcsmutatója a 
tőkemegtérülés, az ún. ROI – Return on Investment, a nyereség és a 
befektetett tőke hányadosa, melyet részmutatókra bontunk fel. A mutató 
ilyen módon, a hatótényezők elemzésére is lehetőséget ad. A mutatók 
közötti főbb összefüggések a következők: 

 
  
 
    
    
    
    
    
    
    
                                      
    
    
    
    
     

9. ábra: A Du Pont rendszer vázlatos felépítése 
 
Forrás: Körmendi L.(1998): Controlling 
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HANYECZ L. (2006) idézi HORVÁTH P.: „A Du Pont rendszer előnye, 
hogy figyelembe veszi a vállalat rentabilitási céljait, a decentralizált vállalati 
részlegekben is alkalmazható, lehetővé teszi a részterületek teljesítményeinek 
hosszú távú összehasonlítását.”  
 
2. A másik operatív mutatószámrendszer a ZVEI mutatószámrendszer, mely 
két területet emel ki. Ezek: a növekedés és a struktúra. A mutatószámrendszer 
felépítését a következő ábra mutatja be: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
   

10. ábra: ZVEI mutatószámrendszer 
10. ábra ZVEI mutatószámrendszer 

 
Forrás: Körmendi L.-Tóth A. (2002) alapján  
 
A ZVEI mutatószámrendszer céljáról HANYECZ L. (2006) véleménye 
megegyezik REICHMANN T. (1993) véleményével mely szerint: „ A ZVEI 
mutatószámrendszer célja, hogy elemzési és tervezési eszközt adjon a 
vállalati menedzsment kezébe. Elemzési eszközként alkalmazva időbeli és 
üzemi összehasonlításokat, szakmai megállapításokat tehetünk a vállalat 
helyzetéről. Tervezési eszközként a mutatószámok tervértékek által 
számszerűsített tartalmat adnak a vállalati célkitűzéseknek.” 
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3. Az információ, mint erőforrás felhasználás hatékonyságának elemzésére 
szolgál a Diebold mutatószámrendszer, melynek főbb részmutatói a 
következők: 

− a közvetlen személyi és informatikai költségek, árbevétel, kiemelve 
− az automatizáltsági fok = üzemi, munkahelyi informatikai költség/ 

munkatárs, 
− informatikai fejlesztési költség/forgalom, 
− informatikai karbantartási költség/árbevétel, 
− központi informatikai költségek/árbevétel. 

 
4.Teljesítménymérő rendszerek: pénzügyi mutatói alapvetően a 
befektetés-arányos megtérülésre, a hatékonyságra, a pénzügyi 
jövedelmezőségre és a vagyoni helyzetre vonatkoznak. 
 
A 3. táblázatban összefoglalom azokat a mutatókat, melyek véleményem szerint 
a legfontosabbak az egyes kategóriáknak megfelelően a vagyoni, a pénzügyi, a 
jövedelmezőségi, vagy a hatékonysági területekre vonatkozóan. A szerzők által 
bemutatott eredeti táblázatot saját gondolataimmal kiegészítettem. 
 
3. táblázat: A vállalatok gazdálkodásának elemzésére használható 

pénzügyi mutatók 
 

  Vagyoni helyzet  Pénzügyi helyzet   Jövedelmezőség     Hatékonyság 

1.Sajá tőke 
növekedése 

1. Likviditás 

1. Árbevétel-
arányos 

jövedelmezőség 
(ROS) 

1. Tárgyi eszköz 
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2.Rövid távú   
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2. Tőkearányos 
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3. Forgóeszközök 
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          tőkeáttétel 
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5. Készlethatékonyság 

6. Eszközigényesség 
6. Adósságszolgálat 

fedezete 
6. Költségfedezet 6. Bérhatékonyság 

Forrás: Némethné G. A. (2007) idézi Bíró – Pucsek – Szántó (2001) alapján 
 
5. Nem pénzügyi mutatószám rendszerek, olyan mutatók, melyeket inkább 
az objektivitásuk miatt szükséges alkalmazni, ilyenek lehetnek: 
• A minőségirányítás területén a hibaráták, a cél- és tényértékeknek az 

összehasonlítása, minőségköltség, külső és belső hibaköltség. 
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• Az időtényezővel kapcsolatosan a beszerzéshez szükséges idő, gyártás 
átfutási idő, készletek forgási sebessége, fejlesztési idők, stb. alakulása. 

• A vevőkiszolgáláshoz kapcsolódóan a logisztikai teljesítménymutatók, a 
szállítóképesség az elfogadott összes megrendelés, a szállítási pontosság 
a visszaigazolt/ténylegesen teljesített megrendelés, a szállítás minősége, 
stb. 

• Az innováció a vállalkozás megújulási és megújítási képességét jelenti, 
melynek dimenziói: termék, termékfejlesztés, folyamat és technológiai 
innováció. 

Az innováció főbb mutatószámai: 
−−−− az új termék értékesítéséből származó árbevétel / Σ értékesítési 

árbevétel 
−−−− kizárólagos joggal gyártott termék árbevétele / Σ értékesítési árbevétel 
−−−− új termék tényleges bevezetése / tervezett bevezetés 
−−−− a termékek új generációjához szükséges idő, stb. 

 
A kontrolling rendszer hatékony működésének fontos feltétele, hogy a 
mutatószámrendszereket célirányosan, a vállalkozás versenyképességének 
középpontba állításával alakítsák ki.  

 
Időhorizont szerint a gazdálkodás mutatószámrendszerének csoportja a 
stratégiai mutatószámok. A jövőkép és a stratégiai terv készítés előtérbe 
kerülése, a befektetőknek és a részvényeseknek a cég stratégiai 
tevékenységére, az ehhez kapcsolódó cégérték változásokra vonatkozó 
információs igénye új típusú, átfogó értékelésen alapuló stratégiai 
mutatószámrendszer kialakítását tette szükségessé. Stratégiai mutatók 
lehetnek például a beruházás gazdaságossági számítások, mely akár több 10 
éves időintervallumú tervezést képes megvalósítani. 

 
1.7.2 A kontrolleri beszámolók formái 
 
A vállalkozás gazdálkodásáról összegyűjtött, feldolgozott információt döntés 
előkészítés és beavatkozás céljából rendszerezni kell, el kell juttatni a döntési 
hierarchia megfelelő irányítási, döntési pontjára. 
 
Mindez megvalósulhat: 
• Táblázatos „T” és „F” alakban, reportokban, a megnevezések 

elhelyezésétől függően. Előnye, hogy többször elővehető, 
áttanulmányozható, széljegyzettel ellátható, jelentési kötelezettségnél 
felhasználható, stb.  
A különböző „mátrix” formátumban, oszlopokban, sorokban a 
tervszámok, a tényadatok és azok eltérésének részletezése található 
összegezve a különböző időintervallumokban.  
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• Interaktív számítógépes képernyő segítségével történő informálás. Ez a 
változat a gazdasági eseményekről naprakészen biztosítja az 
információkat. 

 

• Alkalmazhatjuk az ún. beszédes információkat, azaz a grafikus 
szolgáltatási formákat is. A grafikonok két-, vagy háromdimenziós 
oszlopos diagramok, vonalas, kör, vagy terület diagramok. 

 
A jól kialakított beszámolási rendszer táblázatai, mutatószámai, grafikonjai 
segítségével a vezetők döntési folyamata és a realizálás megalapozható. 
 
1.8 Balanced Scorecard (BSC) 
 
A Balanced Scorecard eredete 1990-re vezethető vissza, amikor a Nolan 
Norton Institute – a KPMG kutatási intézete – egy több vállalatot érintő 
tanulmány elkészítésében működött közre „A jövő szervezeteinek 
teljesítményértékelése” címmel. A tanulmány elkészítését az a meggyőződés 
motiválta, hogy a jelenlegi, elsősorban pénzügyi mutatókra épülő 
teljesítménymérési megközelítések elavultak.  
A projekt elején innovatív teljesítményértékelési rendszerekről szóló 
esettanulmányokat elemeztek. Az egyik eset egy olyan megközelítést 
mutatott be, amely a folyamatos fejlesztésre irányuló tevékenységek fejlődési 
ütemét mérte. Ez az eset azt is leírta, hogy alkalmaztak egy olyan, újonnan 
kialakított „Vállalati Scorecard”-ot, amely számos hagyományos pénzügyi 
mutató mellett a rendelésteljesítéshez, az előállítási folyamat minőségéhez és 
átfutási idejéhez, valamint a termékfejlesztés hatékonyságához kapcsolódó 
teljesítmény mutatókat is tartalmazott.  
A csoportos megbeszélések a scorecard kibővítéséhez vezettek, így létrejött 
az, amit „Balanced Scorecard”-nak neveztek el. Ez a scorecard négy 
elkülönülő nézőpont köré szerveződik, melyek a következők: a pénzügyi 
teljesítmény, a vevők, a működési folyamatok, valamint az innováció és 
tanulás nézőpontja. 
 
A „Balanced” azt jelzi, hogy egyensúlyt kell teremteni: 

• a rövid távú és a hosszú távú mutatók,  
• a pénzügyi és a nem pénzügyi mutatók,  
• a visszatekintő és az előrejelző mutatók,  
• valamint a külső és a belső teljesítményelemek között.  
 

Több résztvevő is megkísérelte a Balanced Scorecard egy prototípusának 
kialakítását saját vállalatánál, majd beszámoltak a tapasztalataikról. A záró 
tanulmány 1990 decemberében adott összefoglalást a BSC alapú 
teljesítményértékelési rendszer megvalósíthatóságáról és előnyeiről.  
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A 11. ábra bemutatja, hogy a BSC egyes nézőpontjai között milyen 
összefüggés van. Az összefüggésrendszer középpontjában a küldetés és a 
stratégia áll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ábra: A stratégia, operatív célokká történő lebontása  
Balanced Scorecard segítségével 

 
Forrás: R. S. Kaplan – D. P. Norton (1998): Balanced Scorecard alapján 
 
„A vállalatok kiemelkedő eredményeket értek el a BSC alkalmazásával, 
ugyanis nem csupán egy mérési rendszernek tekintették, hanem arra 
használták, hogy közvetítse az új stratégiát és összhangba hozza a szervezetet 
ezzel az új stratégiával. A régi, rövidtávon költségcsökkentésre törekvő és 
árversenyt folytató stratégiától el akartak mozdulni egy olyan megközelítés 
felé, amelynek lényege a növekedési lehetőségek megteremtése által az, hogy 
a vállalati sajátosságokat figyelembe vevő, nagy hozzáadott értékkel 
rendelkező termékeket és szolgáltatásokat kínálnak vevőiknek.” Vélekedik R. 
S. KAPLAN – D. P. NORTON (1998).  
 
A Renaissance Solutions Inc. (RSI) stratégiai tanácsadással foglalkozó 
vállalkozás, munkája során a BSC-ot használja fel, hogy segítse a vállalatokat 
stratégiájuk pontosításában és végrehajtásában. A négy szempont 20-25 
mutatója lehetőséget nyújt arra, hogy kommunikáljon egy adott stratégiával, 

Pénzügyi 
teljesítmény 

Intézkedések Elemzés Célok Mutatók 

Mit várnak el tőlünk 
a tulajdonosok? 

Vevők 
Mit várnak el tőlünk 

a vevőink / fogyasztóink? 

Intézkedések Elemzés Célok Mutatók 

Működési folyamatok 

Milyen folyamatok terén kell kiemel-
kedő teljesítményt nyújtani? 

Intézkedések Elemzés Célok Mutatók 

    Tanulás és fejlődés 
Hogyan őrizhetjük meg fejlődési 

(tanulási) képességünket? 

Intézkedések Elemzés Célok Mutatók 

 
KÜLDETÉS 

ÉS 
STRATÉGIA 
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illetve segítse annak végrehajtását. Így ahelyett, hogy úgy tekintünk a 
mutatókra, mintha azok bonyolult átváltásokat tennének szükségessé, a 
stratégiai kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a scorecard mutatók ok-okozati 
összefüggéseinek sorozatán keresztül kapcsolódjanak egymáshoz. Ezeknek 
az összefüggéseknek az együttese írja le azt a stratégai pályát, hogy az 
alkalmazottak átképzésére, az információs rendszerekre és az innovatív 
termékekre és szolgáltatásokra fordított beruházások hogyan javíthatják 
radikálisan a jövőbeli pénzügyi teljesítményt.  
 
BODA GY. – SZLÁVIK P. (1999) úgy vélekedik, hogy: „a kontrolling 
szakemberek a hatékonyabb üzleti irányítás érdekében keresik azokat a 
technikákat, amelyek mindenki számára gyorsan átláthatóak, 
kommunikálhatóak, amelyekkel szemben kisebb a bizalmatlanság, a félelem 
és ezáltal a vezetők is szívesebben vállalják fel bevezetésüket és 
alkalmazásukat. A lehetséges megoldások közül az egyik a kiegyensúlyozott 
teljesítménymutatók rendszere, az úgynevezett Balanced Scorecard.” 
 
Az innovatív felsővezetők nem csupán a stratégia tudatosítására és 
kommunikálására használják a BSC-ot, hanem a stratégia megvalósítására is. 
Valójában a BSC egy továbbfejlesztett értékelési rendszerből egy 
kulcsfontosságú vezetési rendszerré vált.  
Az ipari korszak versenyét egy új típusú versenyforma váltotta fel, az 
információs korszak versenye. 
Az ipari korszakban a vállalati siker azon múlt, hogy melyik vállalat tudta 
jobban kihasználni a méretgazdaságosságból, illetve a 
választékgazdaságosságból származó előnyöket. A technológia fontos 
szerepet töltött be, de alapvetően azok a vállalatok értek el sikereket, amelyek 
az új technológiát olyan eszközökké tudták konvertálni, amelyek standard 
termékek hatékony tömegtermelését tették lehetővé.  
 
Az ipari korszakban olyan vállalatoknál fejlesztettek ki pénzügyi alapú 
ellenőrzési rendszereket, ahol a pénzügyi és tárgyi jellegű erőforrások 
hatékony elosztásának támogatása és nyomon követése volt a cél. A működő 
tőke – working capital – megtérüléshez hasonló összetett pénzügyi mutatók 
lehetővé tették mind a vállalati tőkének a legtermelékenyebb területre 
irányítását, mind annak ellenőrzését, hogy a divíziók milyen hatékonyan 
hasznosították a pénzügyi és tárgyi jellegű erőforrásokat annak érdekében, 
hogy a tulajdonosok számára a legnagyobb értéket hozzák létre.  
 
Az információs korszak kezdetével az ipari korszak versenyének számos 
alapfeltevése elavulttá vált. A vállalatok nem tehetnek szert fenntartható 
versenyelőnyre azáltal, hogy az új technológiát minél gyorsabban anyagi 
javakká konvertálják, illetve a pénzügyi eszközökkel és forrásokkal kiválóan 
gazdálkodnak.  
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HANYECZ L. (2006) megállapítja, hogy: „ A Balanced Scorecard nem egy 
újabb stratégiai tervezési módszer, hanem a stratégia megvalósulását segíti, ami 
feltételezi, hogy létezik megalapozott, számszerűsített elemeket tartalmazó 
stratégiai terv. A stratégia megvalósulása szempontjából döntő jelentőségű, hogy 
az ösztönzési érdekeltségi rendszer hogyan motiválja a munkatársakat. Kellő 
körültekintéssel, megfelelő időben és módon össze kell kapcsolni az érdekeltségi 
rendszert a Balanced Scorecard céljainak elérésével.” 
 
Három elv sorolható fel, amelyek lehetővé teszik, hogy a szervezet BSC-ját a 
stratégiához kapcsoljuk: 
 

1. ok-okozati kapcsolatok feltárása, 
2. teljesítményokozók beépítése, és 
3. a kapcsolat megteremtése a pénzügyi mutatókkal. 

 
A stratégia tulajdonképpen ok-okozati összefüggésekre vonatkozó 
hipotézisek halmaza. Az ok-okozati kapcsolatokat kifejezhetjük "ha…, 
akkor” állítások sorozatával. 
Egy megfelelően felépített BSC ok-okozati összefüggések láncolata 
segítségével pontos képet kaphatunk az üzleti egység stratégiájáról. A 
teljesítményértékelési rendszernek egyértelműen meg kell határoznia a 
különböző nézőpontok céljai és mutatói közötti összefüggéseket (a 
hipotéziseket), mellyel biztosítható azok kezelhetősége és értékelhetősége. A 
BSC-nak be kell azonosítania, és pontosan ki kell fejeznie azokat a 
hipotéziseket, amelyek az eredménymutatók és az eredmények 
teljesítményokozói közötti ok-okozati összefüggésekre vonatkoznak. Minden 
egyes, Balanced Scorecardban szereplő mutató egy olyan ok-okozati lánc 
egy-egy láncszeme, amely kommunikálja az üzleti egység stratégiájának 
lényegét a szervezet felé.  
Egy jó BSC-nak megfelelő arányban kell tartalmaznia eredménymutatókat 
(utólagos jelzőszámokat) és olyan teljesítményokozókat (előrejelző 
mutatókat), amelyek jellegzetesek az üzleti egység stratégiájára nézve. 
Az általános mutatók elsősorban utólagos, visszatekintő mutatók: ilyenek 
például a jövedelmezőség, a piaci részesedés, a vevői elégedettség, a 
megtartott vevők aránya, vagy az alkalmazottak képességeinek 
meghatározására szolgáló mutatók. A teljesítményokozók tükrözik a vállalt 
stratégiájának jellegzetes vonásait. A jövedelmezőségre legnagyobb hatást 
gyakorló tényezők között például a következők szerepelhetnek: a releváns 
piaci szegmens; azok az egyes működési folyamatokkal, valamint tanulással 
és fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések, amelyek a legfontosabb szerepet 
játszanak abban, hogy a vállalat valóban értéket nyújthasson konkrét 
célcsoportjainak és a piaci szegmenseknek.  
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A legjobb szervezetre jellemző változási programok elterjedése a minőséget, 
a vevői elégedettséget, az innovációt, vagy az alkalmazottak megválasztását 
helyezi előtérbe. 
A céloknak az elérése ugyan az üzleti egység teljesítményének javulásához 
vezet, de ha ezeket tekintjük végcélnak, akkor a javulás nem feltétlenül 
következik be.  
A működés hatékonyságának javulását minden esetben össze kell kapcsolni a 
gazdasági eredményekkel a pénzügyi mutatókkal. 
 
A BSC-nak nagy hangsúlyt kell fektetnie az eredményekre, különös 
tekintettel a pénzügyi eredményekre, így a működő tőke - megtérülésére és a 
hozzáadott értékre. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy a teljes körű 
minőségbiztosítás (TQM), az átfutási idők csökkentését, a folyamatok 
újraszervezését (reengineering), vagy az alkalmazottak megválasztását célzó 
programokat nem kapcsolják össze azokkal az eredményekkel, amelyek 
közvetlen hatást gyakorolnak a vevőkre és így a jövőbeli teljesítmény 
javulásához vezetnek. 



A kis- és középvállalkozások szerepe a gazdaságban 

 50 

2. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZEREPE A GAZDASÁGBAN 
 
2.1 A kis- és középvállalkozások jogi szabályozása és sajátosságai 
 
A mikro, kis- és középvállalatok meghatározása több kritérium alapján 
történik, de a statisztikák többsége – KSH-, EU-statisztikák csak a létszám-
kategóriákat veszi figyelembe. Az egyéb kritériumok a nettó árbevétel és a 
mérleg-főösszeg maximuma, függetlenségi kritériumokként jelennek meg 
melynek értékei az évek során változtak, ami megnehezíti az időbeli 
összehasonlítást. A nemzetközi statisztikák is csak a létszámot használják 
csoportképző ismérvként, vagyis a térbeli összehasonlítást is csak így 
lehetséges elvégezni.  
„A KKV-k definiálására vonatkozó magyar szabályozás alkalmazkodott az 
Európai Unió gyakorlatához, ami az új KKV-törvény megalkotásában 
valósult meg. Ez a törvény 2005. január 1-jétől hatályos.” írja NÉMETHNÉ 
G. A: (2006) A 4. táblázatban összehasonlításképpen az előző KKV-törvény 
meghatározásai is láthatók. 
 
Az 1999. évi XCV. Tv. 2004. május 1-jén hatályát vesztette, és az új törvény 
hatályba lépéséig egy átmeneti rendelkezés volt érvényben, mely szerint az 
éves nettó árbevétel maximuma kisvállalkozásoknál 7 millió, a közepeseknél 
40 millió euró volt, az előző évi mérleg-főösszeg maximuma pedig 5, ill. 27 
millió euró. 
 
4. táblázat: A kis- és középvállalkozások jogi szabályozása 
 

Éves nettó árbevétel maximuma Előző évi mérleg-főösszeg 
maximuma Méret 

Létszá
m (fő) 1999. évi 

XCV. tv. 
2004. évi 

XXXIV. tv. 
1999. évi 
XCV. tv. 

2004. évi 
XXXIV. tv. 

Mikro 0-9 - 
500 M Ft 

(kb. 2 M euró) 
- 

500 M Ft 
(kb. 2 M euró) 

Kis 10-49 
700 M Ft 
(kb. 2,8 M 

euró) 

2500 M Ft 
(kb. 10 M euró) 

500 M Ft 
(kb. 2 M euró) 

2500 M Ft 
(kb. 10 M euró) 

Közép 50-249 
4000 M Ft 

(kb. 16 M euró) 
10000 M Ft 

(kb. 50 M euró) 

2700 M Ft 
(kb. 10,8 M 

euró) 

10750 M Ft 
(kb. 43 M euró) 

Forrás:  Némethné G. A. (2006) idézi Kállay L. –Kissné K. E. –Kőhegyi K. – Maszlag L. 
(2004) alapján  

 
A táblázatból kitűnik, hogy az árbevételre és mérleg-főösszegre vonatkozó 
határok jelentősen kitolódtak, az Uniós csatlakozásunknak köszönhetően. 
Több ezer vállalat átsorolása indokolt, de a szektoron belüli belső arányok is 
megváltoztak a közepes méretű vállalkozások rovására. 
Az új törvény szerint a KKV-szektorba tartozó vállalkozásban az állam vagy 
az önkormányzat részesedése külön-külön és együttesen sem haladhatja meg 
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a 25%-ot, továbbá a jogszabály részletesen kitér arra, hogy mikor tekinthető 
egy vállalkozás más vállalkozásoktól függetlennek. 
A jogszabályi változások tehát megnehezítik az adatok időbeli 
összehasonlítását. A KKV-k definiálásánál figyelembe vett változók körének 
eltérése is gondokat okozhat. A kis- és középvállalkozások helyzetét elemző 
éves jelentések azonban – a KSH és az EU-statisztikákkal összhangban – 
csak a létszám-kategóriákkal dolgozik, míg a korábbiak figyelembe vették a 
nettó árbevételre és a mérleg-főösszegre vonatkozó kritériumokat is.  
 
Magyarországon az összes működő vállalkozás 99,8%-a kis- és 
középvállalkozás, az 1995 és 2004 között évente átlagosan közel 30 ezerrel 
nőtt a szektorba tartozó vállalkozások száma. A KKV szektorban dolgozik az 
összes foglalkoztatott közel három negyede. Ez bizonyítja a vállalatcsoport 
gazdasági súlyát. A társadalom széles rétegeinek megélhetése, jóléte függ a 
szektorba tartozó vállalkozások fennmaradásától és teljesítményétől.  
A kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének értékelése nagy 
fontossággal bír. A múltbeli változások alapján tárhatók fel a jelenleg 
kialakult helyzet okai, így válnak megismerhetővé a szektor jövőbeni 
versenyesélyei.  
 
A kis- és középvállalkozások sajátosságai között, talán az egyik 
legfontosabb, hogy a munka termelékenysége esetükben alacsonyabb, mint a 
nagyvállalatoknál, mivel elsősorban a magas munkaintenzitású 
tevékenységeket folytatnak, a tőke – intenzív tevékenység alapvetően a 
nagyvállalatokhoz kötődnek. A tőke intenzív tevékenységre a KKV-knak 
azért van kisebb esélye, mert nehezebben jutnak finanszírozási forráshoz a 
nagyvállalatoknál, akik számára elérhetőbb a hitel, illetve részvénykibocsátás 
révén, újabb tulajdonosok bevonásával is tőkéhez juthatnak. 
 
Tekintettel arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozások nagyjából fele éri 
meg működésének 5. évét, és azt is nagy többségüknél a finanszírozási 
problémáknak köszönheti, – pl. likviditás hiánya – ezért fontos, hogy az 
állam milyen módon támogatja a szektort. A támogatásnak számos direkt és 
indirekt módszere létezik. A cél mindenképpen az, hogy a vállalkozások 
olyan helyzetbe kerüljenek, hogy elemi érdekük legyen a gazdaságos és 
hatékony működés annak érdekében, hogy a későbbiek során ne legyenek 
ráutalva újabb állami segítségre. 
  
A kis- és középvállalkozások problémái sokszor abból fakadnak, hogy 
nem, vagy nem a megfelelő információkkal rendelkeznek a vezetők döntéseik 
meghozatala során. A döntések nem kellően megalapozottak, illetve azok 
utóhatásainak mérésére sem fordítanak kellő figyelmet.  
 
Az alapítás és tulajdoni viszonyokról elmondható, hogy a kis- és 
középvállalkozások többségénél általában a tulajdonos és a vezető személye 
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megegyezik, így maga is részt vesz a stratégia alakításában, az operatív 
üzletmenet irányításában.  
A mikro és kisvállalatokat általában egy személy alapítja, aki a vállalkozás 
működéséhez szükséges tőkét saját vagyonából előlegezi meg. Az alapító 
felelőssége teljes körű, ugyanakkor az összes feladat és hatáskör is nála 
koncentrálódik. 
Egy kisvállalatban a lekötött tőke abszolút értékben nem magas, az alapító 
vagyonához viszonyítva igen jelentős mértékű. A növekedés következtében 
szükségessé váló profilváltások gyakran már nem megoldhatóak új 
tőketulajdonos bevonása nélkül.  
 
A mindennapi működés, a tevékenység sikeressége esetén a vezetők 
elkezdik operatív feladataik alól tehermentesíteni magukat. Fontos a 
tulajdonos részéről az, hogy mindig tudja azt a határt, ameddig 
függetlenítheti magát, mivel ha ezt átlépi, elveszíti az irányítást. 
Az operatív működés során rendellenességek jelentkezhetnek a cég 
működésében, melyek általában likviditási problémaként szoktak a vezető 
figyelmébe kerülni.  
A mindennapi működés hatékonyságát jelenti a jó kommunikációs rendszer.  
 
„A szervezeti formák közötti kommunikációval jól jellemezhető a vállalati 
működés hatékonysága, mely természetesen kihat a vállalkozás üzleti, 
termelési, vevői, szállítói és ezáltal marketingtevékenységre is.” vélekedik  
W. VERBEKE – J. VIAENNE (2000). 
 
5. táblázat: Szervezeti formák kommunikációs jellemzői 
 

Megnevezés Kör Küllős Y 
 
Kommunikációs 
jellemzők 

 
 
 
 

  

Sebesség Lassú Gyors Lassú 
Megelégedettség Magas Alacsony Alacsony 
Vezetői elszigetelődés Nincs Van Van 
Centralizáltság Nincs Van Van 

Forrás: W. Verbeke - J. Viaenne (2000) alapján 
 
A szervezet kialakítása a kis- és középvállalatok esetében az alapítók 
elképzeléséhez, a vagyoni lehetőségeikhez és az elvégzendő feladat 
jellegéhez igazodik. Általában centralizált lineáris szervezetek, de 
természetesen a nagyobb vállalkozások, vagy a több tevékenységet végzők 
esetében megjelenik a decentralizáltság. 
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A kisvállalatok struktúrája ritkán változik, a stratégiai lehetőségeket a 
vezetők a meglévő struktúra szűrőjén át értékelik, azonban sok esetben 
rosszul. Nincs a vállalaton belül olyan személy, aki figyelmeztesse a vezetőt, 
ezért a problémákat a saját szemszögéből tudja megítélni a vállalkozó.  
 
A kis és középvállalkozások stratégia alkotás módjai lehetnek: tervezői, 
adaptív, vállalkozói típusúak.  
A tervezői stratégia az elemzéshez és tervezéshez magas erőforrásszintet 
igényel, így csak olyan vállalatok engedhetik meg maguknak, melyek 
képesek ennek ráfordításait viselni.  
Az adaptációs típus az, mellyel a vállalat a környezet kihívásaira megfelelő 
gyorsaságú és minőségű válaszokat produkál. A stratégia formálódásának 
szakaszát, már az előzetes konszenzuskeresés jellemzi. A vezetés beépített az 
alsóbb szintekre olyan mechanizmusokat, amelyek problémajelzésre illetve a 
vállalati működés rendszeres megfigyelésére szolgálnak, jelzik a stratégiai 
változtatások szükségességét. 
A vállalkozói stratégia a „nagy lépések”, a stratégiai szintű döntések 
politikája. A vállalkozó típusú vezető ritkán áldoz jelentősebb összeget, és 
időt stratégiájának megalapozó elemzésére, illetve annak formalizálására. A 
versenyhelyzet megítélésénél jelentkező kockázatvállalási készsége játssza a 
döntő szerepet.  
 
2.1.1 A kis- és középvállalkozások filozófiája és kultúrája 
 
Napjainkban számos szakirodalom foglalkozik a vállalati filozófiával és 
kultúrával. Ennek bemutatását azért tartom fontosnak, mert úgy gondolom a 
vállalkozás kultúrája hatással van a versenyképességére és a növekedési 
lehetőségekre is. 

  
A kultúra a latin colo szóból ered, melynek jelentése földműves. Cicero (Kr. e 
106 – Kr. e 43) a lélek kultiválása, azaz művelése összefüggésben használja 
szónoki beszédeiben.  
  
T. E. DEAL – A. A. KENNEDY (1982) erős és gyenge kultúrákat határozott 
meg. A kultúra erősségének mércéi szerintük a: közösen vallott hitek és 
meggyőződések, melyeket a szervezetben dolgozók osztanak. A szerzők 
véleménye szerint a szervezeti kultúra 5 alapelemét definiálhatjuk: 
„munkahelyi környezet, értékek melyet valamennyi beosztott képvisel, 
példaképek formálódása, rendezvények, kommunikáció.” 

 
A hazai vállalati kultúrával foglalkozó szakemberek közül kiemelném LADÓ 
L. (1986) munkásságát. Szervezéselmélet és módszertan című művében a 
szervezet és a rendszer különbözőségét fogalmazta meg a következők szerint: 
„A szervezet rendszerként értelmezhető. A szervezet a vállalat mikro 
gazdasági rendszere. A szervezet feltételezi emberek részvételét, míg a 
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rendszer lehet csak gépi. A szervezet az szabályozó a rendszer az 
szabályozott.” 
SLEVIN et al. (1990) a feladatok végrehajtási módja szerint organikus és 
mechanisztikus kultúrákat különített el. A két típus jellemzőit a 6. táblázatban 
foglaltam össze: 

 
6. táblázat: Az organikus és a mechanisztikus kultúra jellemzői 

 
Szempontok Organikus kultúra Mechanisztikus kultúra 

Kommunikáció 
Kommunikációs csatornák 
szabadon léteznek 

Kommunikációs csatornák 
előírtak, szabályozottak, 
ellenőrzött információáramlás 
valósul meg 

Működési stílus 
Nyitottság, szabad információ-
áramlás a szervezet egészében 

Működési stílus uniformizált, 
előírt szigorú szabályok mentén 

Döntési folyamat 
Egyéni szaktudásra épülő, ahol 
érvényesül az egyén szellemi 
képessége is  

Döntési jogosultsága hivatalos 
beosztás szerint hierarchikus, a 
vezető dönt, a beosztott végrehajt 

Környezethez 
való  
alkalmazkodás 

A szervezet a változó körülmé-
nyekhez önként alkalmazkodik 

Alkalmazkodás lassú, a kipróbált 
elvekhez ragaszkodnak még akkor 
is, ha a környezet megváltozik 

Belső szabályok 
Hangsúly az ügyek elvégzésén 
van, ezt nem szabályozzák szigorú 
előírások 

Hangsúly az írott szabályokon 
van, a már bevált vezetési elvek az 
irányadók 

Ellenőrzés Laza, informális ellenőrzés 
Szoros ellenőrzés az ellenőrzési 
rendszerek segítségével 

Munkahelyi 
magatartás 

Rugalmas munkahelyi magatartás, 
mely a megengedett helyzethez és 
a személyi adottságokhoz 
alkalmazkodik 

Előírás szerinti munkahelyi 
magatartás; a munkaköri 
előírásokhoz kell ragaszkodni 

Forrás: Slevin et al. alapján (1990) saját szerkesztés 
 
Egy kisvállalat kultúráját alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg: 

• a nemzeti kultúra, szokások, tradíciók, 
• az alapító, tulajdonos-vezető személyisége, 
• a tevékenység típusa 
• a vezetőre és az alkalmazottakra jellemző szakmai felkészültség, 

mentalitás. 
 

A magyar nemzeti kulturális sajátosságok hatása a vállalati kultúrákra jól 
megfigyelhetők.  Úgy gondolom a magyar vállalati kultúra jellemzői a 
következőkkel határozható meg: hatalmi távolság, interperszonális 
kapcsolatok, bizonytalanságkerülés, kollektivizmus 

 
A hatalmi távolság kérdésköre a hatalom egyenlőtlen elosztását vizsgálja.  
Kis- és középvállalatok esetében a hatalmi távolság nem határozható meg 
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egyszerűen, mivel azt több tényező befolyásolja például: az adott feladat, 
vezetési stílus, és az alkalmazottak jellemzői. 
 
A kis- és középvállalkozások esetében még inkább jellemző az 
interperszonális kapcsolatok. Tekintettel a vállalkozás méretére szinte 
„mindenki ismer mindenkit”, ami elengedhetetlenné teszi a jó munkatársi 
kapcsolat kialakítását. Ellenkező esetben a hatékonyság, eredményesség 
nagymértékű csökkenése tapasztalható, mely során számos konfliktus helyzet 
is kialakulhat.  

 
A bizonytalanság kerülés az újtól való félelmet, a változások elfogadást 
méri. Magyarországon ez erőteljesen jelen van a munkahelyeken, mely 
köszönhető a kissé bizonytalan gazdasági helyzetnek, a nagy 
munkanélküliségnek. A magyar társadalomban élő általános pesszimista 
felfogásmód gátolhatja a modern vezetői- és információs rendszerek 
működését is, így például hatással lehet a kontrolling rendszer bevezetésének 
hajlandóságára, vagy szemléletének alkalmazására. 
 
A kollektivizmus azért jellemző, mert a rendszerváltás előtti ideológia 
alapján egy erőszakolt kollektivizmus volt tapasztalható. Napjainkban is 
megfigyelhető a nagyfokú csoporthoz, közösséghez tartozás igénye 
hazánkban. 
 
Megállapítható, hogy a vállalati kultúra az egyik meghatározó kulcskérdése 
annak, hogy egy kisvállalkozás mennyire lesz sikeres, versenyképes. A 
vállalkozás kultúrája hatással van arra, hogy milyen módon tudják elfogadni 
a cégnél dolgozó alkalmazottak például a kontrolling tevékenység 
bevezetését, a rendszer működtetését. Fontos, hogy a vállalkozások olyan 
kultúrát alakítsanak ki és olyan vállalati filozófiát működtessenek, mely 
megteremti a lehetőséget az innovatív folyamatok, gyors és hatékony 
alkalmazására. 
 
 2.1.2 A kis- és középvállalkozások versenyképességének meghatározása 
  
A kis- és középvállalkozásnál növekedés alatt nem feltétlenül a vagyon 
gyarapodását kell érteni, azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az a 
vállalkozó, amelyik nem törekszik a változó környezethez való 
alkalmazkodásra, nem teremti meg a permanens megújulás feltételeit, vagyis 
nem forgatja vissza a vállalkozásába a megtermelt jövedelme bizonyos részét 
egy idő után életképtelenné válik. Ebből pedig az következik, hogy egyfajta 
növekedést a beruházások révén meg kell teremteni a hosszú távú 
fennmaradás érdekében. 
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A kis- és középvállalkozások a magántőke kockázata miatt minimális 
méretben indulnak, így kipuhatolhatják képességeiket és lehetőségeiket, 
illetve az esetleges bukás nagyobb veszteségét elkerülhetik. 
Bizonyos szintű növekedés a kisvállalat eredményes működése esetén 
feltétlenül végbemegy, azonban „ideális” méretnek a mércéje kizárólag a 
vezető személye, aki addig engedi nőni a vállalatot, ameddig az számára még 
átlátható és kezelhető. A további növekedésnek már ő maga lesz a gátja.  
 
A kisvállalati stratégiáról és versenyről CHIKÁN A. (1997) a 
következőképpen vélekedik: „A versenyhelyzetben működő kisvállalatok 
egyik legalapvetőbb jellemzője, hogy nem tudják azokat a versenyképességet 
biztosító stratégiákat folytatni, amelyek egy erős árversenyben való 
helytállást lehetővé tennének: sem a termelés bővítésével elérhető 
skálahozadék, sem pedig az olcsó erőforrásokra település nem reális 
alternatíva számukra.” 
 
Ahhoz, hogy a versenyelőnyt a vállalkozások megszerezzék két módszer áll 
rendelkezésükre CHIKÁN A. – DEMETER K. (2002) idézi J. WRIGHT 
(1983) véleménye szerint a specializáció és a különleges bánásmód. A szerző 
így vélekedik: „a vállalkozások koncentrálhatnak egy sajátos fogyasztói 
rétegre, speciális igényeket kielégítő termékeket nyújtván nekik, építhetnek 
sajátos kapcsolatrendszerre, ellensúlyozhatják magas áraikat különlegesen jó 
minőséggel.” A szerző fontosnak tartja továbbá, hogy a vállalkozások 
részéről személyes figyelem, különleges bánásmód alakuljon ki a vevő iránt, 
illetve hosszú távú elkötelezettséggel végezzék a tevékenységet és ez 
nyilvánuljon meg az operatív működés során is.  
 
A legtöbb sikeres kisvállalkozás a vállalkozói szemléletben azonosul a 
stratégiával. Azonban, ha a gyors növekedés, sikert sikerre halmoz, könnyen 
letérhet a korábban kijelölt útról. 
 
„A versenyképesség igen gyakran használt közgazdasági fogalom azonban 
elfogadott definíciója nem létezik. Ennek oka mindenképpen a 
versenyképességre ható tényezők sokféleségében keresendő, melyek közül az 
egyes elemzők mást és mást tartanak fontosnak és kiemelendőnek. Tovább 
színesíti a definíciók palettáját az a tény, hogy a versenyképesség sokféle 
szinten értelmezhető. Beszélhetünk ország csoportok például az Európai 
Unió, országok, régiók vagy kisebb földrajzi területek, ágazatok, 
tevékenységek, vállalatcsoportok vagy vállalkozások versenyképességéről. 
Megkülönböztethető makro- és mikro szintű versenyképesség.” vélekedik 
NÉMETHNÉ G. A. (2006) 
 
Az Európai Uniónak a versenyképességről alkotott véleménye jelentős 
változáson ment keresztül. A Liszaboni Stratégia (2000) óta az Európai 
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Unió versenyképességének növelését állítja a középpontba, s az ügy 
támogatása érdekében 2003-ban létrehozták az Európa Tanács mellett 
működő Versenyképességi Tanácsot mely szerint: „a versenyképesség 
jelentős termelékenység növekedésből és magas foglalkoztatottságból 
származik, ami egyidejűleg mutatkozik meg az európai vállalatok globális 
piacokon elért sikereiben és a mindenki számára magasabb életszínvonalat 
lehetővé tevő növekvő reáljövedelmekben.” Ehhez az szükséges, hogy a 
vállalatok teljesítménye növekedjen, nagyobb legyen a hozzáadott érték 
előállítás továbbá a kibocsátás.  
 
CHIKÁN et al. (2002) szerint: „Egy nemzetgazdaságban azokat a 
vállalatokat tekinthetjük versenyképesnek, amelyek a társadalmilag 
elfogadható normák betartása mellett a számukra elérhető erőforrásokat 
minél nagyobb nyereségfolyammá képesek transzformálni, képesek a 
működésüket befolyásoló környezeti és a vállalatokon belüli változások 
észlelésére és az ezekhez való alkalmazkodásra.”   
 
Úgy gondolom a vállalkozások versenyképességét alapvetően a teljesít-
ményeik határozzák meg. A vállalkozások teljesítményét szubjektív módon 
a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség kifejezésekkel jellemezhetjük. 
 
A gazdaságosság jelzi, hogyan képes a vállalat rendelkezésére álló 
erőforrásait felhasználni, hogyan tudja az inputokhoz a hozzáadott értékeket 
beépíteni, és abból minél több outputot előállítani. A gazdaságosság 
viszonylag könnyen mérhető, mivel a szükséges adatok rendelkezésre állnak 
a számviteli rendszerben és onnan kinyerhetők. A gazdaságosság mérésénél 
problémát jelent az, hogy nem képes a vállalat teljesítményének olyan 
dimenzióit megragadni, mint a tudás, fejlődés, szervezeti kultúra, vagy akár a 
vásárlók részéről érkező visszajelzés. 
CHIKÁN et al. (2002) véleménye szerint: „a gazdaságosság (efficiency) azt 
fejezi ki, hogy mit képes a vállalat kedvező ráfordításokkal kínálni a 
fogyasztóknak. Ez az egységnyi termék előállításához szükséges erőforrás – 
mennyiséggel mérhető.” 
 
A hatékonyság lényege az, hogy a vállalat akkor nyújt jó teljesítményt, ha 
képes elérni a kitűzött célokat, melyek lehetnek például a szűk 
keresztmetszetek megszüntetésére irányuló folyamatok, a kapacitás-
kihasználtsági szintek optimalizálása. A hatékonyság vizsgálatnál is 
megtalálhatóak a számviteli-pénzügyi jellegű adatok, hiszen ezek is részei a 
vállalat célrendszerének, de szükséges a termelési, működési folyamatokból 
szerezhető információk részletes feldolgozása mutatószámrendszerek 
felállítása. A vállalat célkitűzései között tehát olyan tényezők is szerepelnek, 
amelyek fontosak a piaci siker szempontjából, de pénzügyileg nem 
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ragadhatók meg. A helyes célok meghatározása itt is alapvető követelmény, 
ez a vállalat vezetésének egyik funkciója. 
CHIKÁN et al. (2002) úgy fogalmaz, hogy „a hatékonyság (effectiveness) 
azt fejezi ki, hogy elegendő-e amit a vállalat tesz” A szerzők véleménye 
alapján a gazdaságosság, a hatékonyság feltétele. 
 
Eredményesség: a vállalat akkor nyújt jó teljesítményt, ha az adott 
kontextusban, amely vonatkozik a vállalat környezetére és belső adottságaira, 
képes a megfelelő célokat kitűzni és azokat elérni, vagyis képes 
eredményesen gazdálkodni, pozitív eredményt, elvárt nyereséget előállítani.  
 
Úgy gondolom, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség megléte 
együtt határozza meg azt, hogy az adott vállalkozás milyen teljesítményt 
nyújt. 
A KKV-k növekedésének fontos területe lehet a multinacionális cégek 
beszállítói hálózatának bővítése. Az együttműködés a nagyvállalatokkal 
mindkettő számára előnyös lehet, mivel így beruházás nélkül bővülhet 
termőkapacitásuk, kihasználhatják a kisvállalkozások rugalmasságukat, 
vagyis a nagyvállalatok hozzájuthatnak az általuk nehezen elérhető piaci 
résekhez. A kis- és középvállalkozások pedig a nagyvállalatok segítségével 
könnyebben jutnak információkhoz, exportpiacokhoz illetve biztos beszállítói 
pozícióba kerülhetnek, mellyel erősíthetik a gazdaságukat. 
 
2.2 Magyarország gazdaságkörnyezetének jellemzői 
 
Vannak egyértelműen levezethető gazdasági összefüggések melyekkel 
számolnia kell minden kis- és középvállalkozásnak. Az, hogy hazánk 
gazdasági helyzete milyen, az nem csak a hosszú távú stratégiaalkotását 
befolyásolja, de hatást gyakorol az operatív, a mindennapi üzletmenet 
döntéshozatali folyamataira is, így a kontrolling tevékenység még fontosabbá 
válik. A vállalkozásoknál a gyorsan változó gazdasági környezethez való 
alkalmazkodást meg kell teremteni. Ilyen alkalmazkodás lehet például annak 
eldöntése, hogy az adott helyzetben érdemes-e hitelt felvenni, beruházni, 
újabb dolgozókat alkalmazni, vagy akár fizetésemelést adni. Nem lényegtelen 
az infláció változása, az adójogszabályok módosulása.  
 
Magyarország gazdaságát magas költségvetési hiány (5,8% körüli) és 
csökkenő gazdasági teljesítmény (GDP 1,4%) magas infláció (8,2%) 
jellemezte 2007-ben. Ennek ellenére a 2006 második felében végbement 
költségvetési kiigazítás, valamint a továbbra is részben kedvező külpiaci 
környezet segítette a hazai gazdaságot.  

Az egyensúlyi helyzet 2006 végére veszélyesen megközelítette a „nagyon 
magas” kockázati tartományt. A 2006-os és 2007-es esztendőkben, kedvező 
befektetői környezetben, kifejezetten jó külső konjunkturális helyzet mellett 
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is megfizette a magyar gazdaság a magas egyensúly fenntarthatóságának árát 
részben kamat-, illetve hozamfelárral, részben a beruházások visszaesésével 
és a külföldi működő tőke - beáramlás mérséklődésével. A többéves fiskális 
problémák után a konvergencia-program elfogadásával a gazdaság szinte az 
utolsó esélyt ragadta meg arra vonatkozóan, hogy a költségvetési egyensúlyt 
helyreállítsa. Több vezető közgazdász – Bokros L., Járai Zs., Bod P. Á., Csaba 
L. – különböző fórumokon elhangzott véleményeik szerint a konvergencia 
program több helyen is kidolgozatlan maradt. Nem törekszik a kiigazítás 
mellett a gazdasági teljesítmény GDP fenntartható növelésére, hanem inkább 
az adóemelés révén egy gyors költségvetési egyensúlyt kíván elérni úgy, 
hogy közben a kiadási oldal ne csökkenjen. Tulajdonképpen az állam 
továbbra is drága marad. 
 
Véleményem szerint az egyik jelentős probléma az, hogy a jelenleg 
megnövekedett infláció – ugyan kedvez a költségvetésnek – de hosszabb 
távon a túlságosan lelassult gazdasági növekedés (2007. IV. negyedévi 
0,8%), nem fedezi az államadóság növekményét (2007-ben a GDP 70%-a 
volt), így ez a későbbiekben még komoly problémát jelenthet.    

 
A magyar gazdaság hosszú évek óta problémákkal küszködik, aminek az 
egyik fő oka az egyensúlyi helyzet. A költségvetési egyensúly magas 
kockázatot jelez, amihez a növekvő arányban hitelcsapdába kerülő lakosság 
megtakarításainak elapadása és a működő tőke-befektetések egyenlegének 
jelentős romlása is hozzájárult. A viszonylag jó külső konjunkturális 
lehetőségeket kiaknázó feldolgozóipari exportálók ugyan kedvezően 
befolyásolták az előző éveket, azonban az elmaradt beruházások hosszabb 
távon biztosan alacsonyabb növekedést jelentenek a későbbi években.  
 
A Magyar Nemzeti Bank (2008): Elemzés a konvergencia folyamatokról 
című kiadványában a szerzők úgy vélekednek, hogy: „A fenntarthatatlan, 
rendkívül magas államháztartási hiányt produkáló évek után a magyar 
fiskális politika 2006 közepe óta elindult a fokozatos hiánycsökkentés 
pályáján. A kezdeti egyensúlytalanság olyan nagy volt, hogy a konvergencia 
program csak a kiigazítás negyedik évére, 2009-re tűzte ki a túlzotthiány-
eljárás alól való kikerülés feltételéül szabott 3,2%-os hiánycélt. 2007-ben az 
államháztartás deficitje a konvergencia programban lefektetett értéknél 
lényegesen alacsonyabb lett, és 2008-ban is nagy a valószínűsége a 
kijelöltnél alacsonyabb hiány elérésnek. Értékelésünk szerint szigorú fiskális 
politika mellett 2009-ben is teljesíthető a hiánycél. 
A maastrichti deficitkritérium elérése azonban csak az első lépés az Európai 
Unió fiskális keretrendszere szabályainak teljesítésében. Ez pusztán a 
túlzotthiány-eljárás alól való kikerülést biztosítja. Emellett azonban egyrészt 
a Stabilitási és Növekedési Egyezményből fakadó kötelezettségeink, másrészt 
az optimális valutaövezeti kritérium minél nagyobb fokú teljesítése, és ezzel 
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összefüggésben a rugalmas fiskális politika kívánalma is a kiegyensúlyozott 
költségvetés felé való további haladást teszi szükségessé. 
A magyar fiskális politika múltbeli teljesítménye, azaz a tény, hogy az elmúlt 
17 évben egyetlen alkalommal volt Magyarországon 3 százalék alatti a 
deficit, azt jelzi, hogy a múltban tapasztaltnál jelentősebb lépésekre van 
szükség ennek tartós eléréséhez. A költségvetés szerkezetét egy ilyen 
mértékű kiigazítás elkerülhetetlenül érinti, és szükségszerűen együtt jár a 
fiskális politika súlypontjainak áthelyeződésével. Természetesen ezek a 
változások nemcsak szűk értelemben a költségvetésre hatnak, hanem 
nagymértékben befolyásolják a gazdaság más területeit, elsősorban a 
munkaerőpiacot, egyes termékpiacokat, a humán tőkét, és ezekkel 
összefüggésben a versenyképességet és a gazdasági növekedést.” 
 
A munkapiaci helyzet némileg javult 2006-ban. Kedvező irányban változott 
a versenyszektorban és a költségvetésben foglalkoztatottak aránya, miközben 
az aktivitási ráta emelkedése csak kismértékben növelte a munkanélküliséget, 
nagyobb arányban a foglalkoztatottság emelkedését eredményezte. Nem 
szabad azonban túlértékelni a munkapiaci helyzet kismértékű javulását, mert 
a legfrissebb jelentések alapján elmondható, hogy 2008 januárjában ismét 
rekord magasságba 8,1%-ra ugrott a munkanélküliségi ráta. Ezekkel szemben 
az Európai Unió országaiban csökkenő munkanélküliségi tendencia 
figyelhető meg. Egyértelművé vált tehát, hogy a javulás nem bizonyult 
tartósnak. Figyelembe véve, hogy a költségvetési kiigazítás során tovább 
nőttek a már amúgy is magas élőmunka-költségek, 2007-ben a 
munkaerőpiaci helyzet stagnálását, de inkább enyhe romlását lehetett 
tapasztalni. 
 
„2006 végén a konjunktúra index értéke gyakorlatilag megegyezett az egy 
évvel korábbi értékkel. A kedvező konjunktúraindexet döntően az határozza 
meg, hogy viszonylag jól alakult a külső gazdasági környezet.  
A pénzügyi piacok viszonylag stabil helyzetet mutattak. Az elő ző években 
folytatódott a korábbi tendencia: a világgazdaság növekedése, ha nem is 
kiegyensúlyozott, az inflációs feszültségnek szinte nyoma se volt. A 
világgazdaságban meglévő növekedés, stabil infláció fenntarthatóságát 
többen megkérdőjelezik. Mindenesetre az előző években a kamatok 
világszerte alacsonyan maradtak, történelmi mélypontra csökkentek a 
kockázati prémiumok, és folyamatosan emelkedtek a részvényárak.” Figyelő 
(2007)  
 
Azonban 2007 végére viharfelhők gyülekeztek és egyre több probléma van 
kibontakozóban – megtörve a korábbi dinamikát – a nemzetközi pénzügyi 
piacokon is.  Az olajár tartós növekedése, az Egyesült Államok recessziója, 
komoly hatást gyakorol a világgazdaság alakulására. 
A 12. ábra mutatja az EcoRisk tényezőinek alakulását 1999-től 2007-ig. 
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Az EcoRisk valamennyi kockázati komponensét kedvezően befolyásolja, 
hogy Magyarország az EU új tagállamainak egyikeként olyan régióba, ország 
csoportba tartozik, amelynek gazdasági mérete lehetőséget teremt hazánk 
felzárkózására.   
A kérdés az, hogy a költségvetési egyensúly fenntarthatósága mellett képes 
lesz-e a gazdaság a növekedésre, illetve hogy bekövetkezik-e az infláció 
jelentős és tartós csökkenése. 
 

Az EcoRisk tényezői
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12. ábra: Az EcoRisk tényezőinek alakulása (1999-2007) 
 
Forrás: Figyelő - Political Capital alapján (2008)  
 
„A Gazdasági Kockázat Indexe négy alindex – konjunktúra-alindex, 
pénzügyi alindex, egyensúlyi alindex és munkapiaci alindex – 
összevonásából készül, amelyek a magyar gazdasági fejlődést meghatározó 
kockázatok legfontosabb dimenzióit fejezik ki. A konjunktúra-alindex a 
gazdasági növekedés oldaláról felmerülő konjunkturális kockázatokról ad 
információt, a külpiaci szempontból meghatározó német gazdasági fejlődés 
dinamikáját kifejező IFO-barométer, a magyar export-orientált növekedés 
szempontjából kulcsfontosságú feldolgozóipari termelés, a vállalati 
konjunkturális várakozásokat megjelenítő gépi beruházások és a lakossági 
konjunktúrát kifejező kiskereskedelmi forgalom alakulása alapján. A 
pénzügyi alindex az eurózónához képest aktuálisan fennálló kamatfelár, a 
hosszú távú kamatvárakozások, az árfolyam-volatilitás és a külföldiek 
kezében levő állampapírok átlagos lejárata alapján a pénzügyi piacokon 
kifejeződő legfontosabb kockázatokat mutatja. Az egyensúlyi alindex az 
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államháztartás helyzete, a lakosság megtakarítói pozíciója, a folyó fizetési 
mérleg egyenlege és annak nem adósság típusú finanszírozása alapján a 
makrogazdasági egyensúlyi kockázatokat szintetizálja. Végül a munkapiaci 
alindex a gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, a munkaegység-költség, 
illetve a versenyszektor és a költségvetési szektor közötti létszámarányok 
alapján fennálló kockázatokat fejezi ki.” Figyelő (2007) 
 
7. táblázat: Az EcoRisk index és tényezői (2000 – 2006) 
 

Évek Pénzügy 
Munka-
erőpiac 

Egyen-
súly 

Konjunk-
túra 

Gazdasági 
kockázat indexe 

2000 64.5 57.1      50.2 64.6 59.1 
2001 62.4 57.1      45.5 41.1 51.5 
2002 68.9 53.9      41.6 43.2 51.9 
2003 65.5 53.4 26.1* 55.7 50.2 
2004 62.3 54.2 26.3* 57.8 50.1 
2005 70.4 53.0 36.5* 53.1 53.2 
2006 70.1 56.2 32.8* 61.2 55.1 

*magas kockázat 
Forrás: Figyelő – Political Capital alapján (2008)  
 
Az alindexek értékét 0-tól 100-ig terjedő skálán számítják, ahol a 0 a 
legmagasabb kockázatot, a 100 pedig a teljes kockázatmentességet fejezi ki. 
A négy alindex egyforma súllyal szerepel, az alindexeken belül az egyes 
komponensek súlya szintén azonos. A kockázati szintek a következőképpen 
értelmezhetők: 0-20 pont között nagyon magas, 20-40 pont között magas, 40-
60 pont között közepes, 60-80 pont között alacsony, 80-100 pont között 
pedig nagyon alacsony a kockázat.  
A táblázat adataiból megállapítható, hogy az egyensúlyi alindex tényezői 
2003-2006 között a magas kockázatot jelentő tartományban voltak. 
 
A legnagyobb londoni gazdaságpolitikai magazin az Euromoney több 
tucatnyi piaci és politikai elemző értékelése alapján félévente közzétett, 185 
országot rangsoroló listáján Magyarország 2008 márciusában a 41. helyre 
került. 
Hazánk a régióbeli EU-tagokat is tartalmazó, tágabb értelemben vett kelet-
európai térség országai közül a fél és az egy évvel ezelőtti országkockázati 
listán a harmadik volt Szlovénia és Csehország mögött, most is ugyanerre a 
helyre került. A teljes listán három hellyel megelőzi a 44. Szlovákiát. 
 
Az Euromoney márciusi országkockázati rangsorában – a számos kritérium 
alapján összeállított osztályzati rendszer alapján – a megszerezhető 100 pontból 
Magyarország a 2007. márciusi 69,08 pont és a 2007. szeptemberi 68,93 pont 
után 2008 márciusában 69,04 pontot kapott az általános kockázati kategóriában. 
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A legfontosabb részmutatók közül a politikai kockázat pontszáma az egy 
évvel ezelőtti 18,09 és az őszi 18,03 pont után ezúttal 18,12 pont lett. 2006. 
szeptemberben ez a részindex még 17,74 pont volt, vagyis másfél éves 
távlatban érzékelhetően javult. Ebben a kategóriában 25 pont a legjobb 
osztályzat, vagyis ez jelzi a legkisebb kockázatot.  
 
A Euromoney által megkérdezett szakértők az általános gazdasági 
teljesítményre a lehetséges 25 pontból a tavaly márciusi 10,12 pont és a 
szeptemberi 10,47 pont után most csak 8,68 pontot adtak Magyarországnak. 
Ugyanakkor a szuverén hiteltörlesztési késedelmek és átütemezések 
kategóriájában most is megadták a lehetséges legjobb 10,00 pontot, mivel 
Magyarországnak az elmúlt fél évben sem voltak törlesztési hátralékai és 
átütemezett adósságai. A hitelminősítési kategóriában Magyarország a 
megadható 10-ből a tavaly márciusi 6,72 és a szeptemberi 6,04 pont után idén 
márciusban ismét 6,72 pontot kapott. 
A tőkepiaci finanszírozási hozzáférés könnyűségét vagy nehézségét 
osztályozó kategóriában az Euromoney a lehetséges 5 pontból a tavaly 
márciusi 4,03 pont és a szeptemberi 4,14 pont után 2008 márciusában 4,18 
pontot adott Magyarországnak. 
 
Azért tartottam fontosnak áttekinteni hazánk gazdasági helyzetét, mert úgy 
gondolom, hogy a gazdaságpolitika változása meghatározó a vállalkozások 
számára, mivel azok közvetlen és közvetett előnyei, hátrányai a 
versenyképességüket erőteljesen befolyásolja. Az Európai Uniós 
követelményekkel összhangban Magyarországon is meg kell teremteni a 
lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a kis- és közép vállalkozások működése 
hatékonyabbá, gazdálkodásuk eredményesebbé válhasson, ezáltal 
versenyképességük javuljon. Ezek megvalósulásához elengedhetetlen feltétel 
különböző eljárások módszerek adaptációjának elősegítése. 
 
2.3 Vállalkozások statisztikája az Európai Unióban és Magyarországon  
 
Az Európai Unió gazdaságpolitikájában a vállalkozás fogalmának 
megkülönböztetése a vállalattól mintegy 20 éve kezdődött. Sok tanulmány, 
vita, konferencia ellenére nincs általánosan elfogadott definíciója a 
vállalkozásnak. A Zöld Könyv (Green Paper) (2003) az üzleti világra 
értelmezve a következő meghatározásból indult ki: „A vállalkozás 
gondolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység teremtésének és 
fejlesztésének folyamata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és az 
innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül”.  
Ebben a definícióban benne van, hogy a vállalkozás: 

• sajátos gondolkodásmódot jelent, 
• nem minden esetben teljesen új létrehozását, hanem fejlesztést valósít 

meg, 
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• kreativitást feltételez, 
• kockázatvállalást és vezetői képességeket igényel. 

 
A Zöld Könyv a vállalkozás mérésének négy megközelítését javasolja. Az 
első a vállalkozást, mint gondolkodásmódot próbálja megragadni, a második 
a vállalkozási aktivitást, a harmadik a vállalkozási folyamat néhány 
jellemzőjét, a negyedik ezek legfontosabbnak tekintett eredményét, 
munkahelyteremtő hatását vizsgálja. Ennek ismeretében alkothatunk képet 
arról, hogy egy országban, térségben milyen teret nyer a vállalkozói 
gondolkodás, milyen vállalkozási aktivitást és folyamatokat eredményez, és 
azután mi mindennek hatása, szerepe a gazdaságban.  
 
Az EU Vállalkozás Akcióterve (Action Plan) (2004) a kisvállalatokra 
vonatkozóan az indulásuk és növekedésük elősegítésére koncentrál, de 
párhuzamosan készítenek más kiemelt területeit célzó és a gazdaság egészét 
átfogó programokat is. Így például a 2007-2013-as időszakra Versenyképesség 
és Innováció Keretprogramot (angol rövidítése: CIP) indítottak. 
 
Az Európai Unió tagországaiban valamint Izlandon, Lichtensteinben, 
Norvégiában, és az Egyesült Államokban 2000-től készítettek felméréseket 
arról, hogy ha a lakosság és különböző csoportjai szabadon választhatnának, 
az alkalmazotti vagy a vállalkozói, önfoglalkoztató státust részesítenék-e 
előnyben. A 2004. évi felmérést már a 10 új tagországra is kiterjesztették. A 
Flash EB, (2004) 29 országban folytatott összesen 21051 telefoninterjú 
feldolgozására épül. A jelentésnek az egyik, – már az első felméréssel leszűrt 
– megállapítása az volt, hogy az Egyesült Államokban szignifikánsan 
magasabb a vállalkozói státus és alacsonyabb az alkalmazotti státus 
preferálása. 2000-2004 között a felmérések szerint az Unióban, és az 
Egyesült Államokban is csökkent a vállalkozói státus vonzereje. A különbség 
azonban ingadozások mellet változatlanul jelentős: az EU-ban legutóbb 45%, 
az Egyesült Államokban 61% lenne szívesebben vállalkozó. 

 
8. táblázat:  A vállalkozói és alkalmazotti státuszt preferálók aránya az     
                     Európai Unióban és az Egyesült Államokban, 2000-2004 

 
(%) 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 
EU 51 48 45 47 45 
USA 69 59 67 59 61 

Vállalkozói státus 

EU/USA % 74 81 79 80 74 
EU 44 48 50 49 51 Alkalmazott státus 
USA 28 35 29 37 34 

Forrás: KSH (2006) idézi Flash EB (2004)  
 
Magyarországon a vállalkozói preferencia mértéke a felmérés szerint az Unió 
átlagos értékétől kevéssé tér el. A preferenciákat természetesen igen sok 
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gazdasági, társadalmi, történelmi és kulturális körülmény befolyásolja. 
Lényeges azonban, hogy a fejlett országok többségében alacsonyabb a 
vállalkozói státust preferálók aránya. Ez alapvetően azért van így, mert ott 
magasabbak a reálbérek, tehát az alkalmazotti státuszban is jól lehet keresni.  
 
A Flash EB (2004) - felmérése a preferenciák motivációja mellett számos 
kérdést tartalmazott a vállalkozások születésének körülményeiről. A 
válaszadókat megkérdezték, hogy elsősorban a kínálkozó jó alkalom vagy a 
szükséghelyzet, esetleg a kettő együtt, vagy spontán döntés késztette-e 
vállalkozás indítására. A válaszokat a 9. táblázat tartalmazza. 
A nem önfoglalkoztatók csoportjának kérdéseket tettek fel arról, hogy milyen 
indokból lesznek vállalkozók.  
Az EU-15-ről és az Egyesült Államokról kirajzolódó kép ismét az utóbbinál 
tükrözi az erősebb vállalkozási szándékokat. A régi és az új tagországok 
válaszait összevetve határozottan kitűnik a nagyobb vonzódás a vállalkozás 
indítására az új tagországokban. Ez minden bizonnyal a kevesebb 
tapasztalatnak, a nehézségek nem kellő számbavételének is tulajdonítható. 
 
9. táblázat: Vállalkozási motívumok és szándékok, 2004 
  

(%) 

Motívum és szándék  
EU-25 
átlaga             

EU-25 szélső 
értékei  

Egyesült 
Államok  

EU-
15 

Új 
tagok  

Magyar-
ország  

A fő motívum a korábban és most vállalkozást indítók körében  
Jó alkalom  55 33-78 71 56 48 57 
Szükséghelyzet  32 12-42 13 32 33 23 
Mindkettő vagy spontán döntés  10 4-24 10 9 16 19 

Vállalkozói szándék és valószínűség a nem önfoglalkoztatók körében  
Kívánatosnak látja, hogy 5 
éven belül vállalkozó legyen  

33 15-50 46 32 40 34 

Sosem gondolt erre  57 45-70 44 59 52 57 
Most gondolkodik rajta  16 9-90 16 15 22 15 
Lehetséges, hogy 5 éven belül 
vállalkozó lesz  

31 10-55 43 30 34 42 

Forrás: KSH (2006) idézi Flash EB (2004) alapján  
 
A magyar válaszok a régi és az új tagországokra számított átlagok között 
erőteljesen szóródnak, azonban ahhoz, hogy ennek okát megvizsgáljuk, fel 
kell tárni a vállalkozóvá válást ösztönző és akadályozó tényezőket. 
 
A következő felmérés a vállalkozóvá válást ösztönző (10. táblázat) és 
akadályozó (11. táblázat) legtöbbször említett tényező 5-5 rangsorolását 
végezte el, majd e tényezők 1-5 ponttal való minősítésének kétféle 
feldolgozását mutatta be: 

• az 1. helyen megjelölt „legfontosabb” válasz megoszlása szerinti 
rangsort, és 

• az átlagos helyezési értékek szerinti rangsort. 
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A kétféleképpen képzett rangsor az ösztönző tényezőknél megegyezett, a 
visszatartó tényezőknél eltérő volt. Az átlagos helyezési értékek, tükrözve az 
összes tényező változó pontszámokkal megítélt fontosságát, kiegyenlítettebb 
képet mutatnak. A rangsorhelyek közötti különbségek mértékének 
érzékeltetésére az átlagos helyezési értékekből olyan mutatót is képeztek, 
amelynél a rangsor utolsó lehetséges helyét, az 5-öt osztották a tényleges 
helyezési átlagértékekkel. 
                                                                                                                   
10. táblázat: A vállalkozóvá válást ösztönző tényezők hazai megítélése, 2004 

 
Az 1. helyre adott válaszok    Az átlagos helyezési értékek  

Tényezők                  
száma  megoszlása  

rang-
sora  

nagysága  mutatója  
rang-
sora  

A vállalkozást ösztönző tényezők rangsorolása                                                                               
Nem tudnak alkalmazottként 
elhelyezkedni  

418 40,4 1. 2,46 2,03 1. 

Így több jövedelemhez jutnak  285 27,6 2. 2,57 1,94 2. 
Vonzó a nagyobb önállóság  187 18,2 3. 2,79 1,79 3. 
Munkáltatójuk kényszeríti őket  117 11,3 4. 3,29 1,52 4. 
Családi tényezők motiválják  26 2,5 5. 3,88 1,29 5. 
Forrás: KSH (2006) idézi MVKA (2004)   
 
A vállalkozóvá válást ösztönző tényezők között az 1. helyet nézve magasan 
kiemelkedik az a körülmény, hogy nem tudnak alkalmazottként 
elhelyezkedni. A második a rangsorban – eléggé nagy különbséggel – a több 
jövedelemszerzés lehetősége. A válaszoknak csupán közel egyötöde tette első 
helyre a nagyobb önállóság vonzerejét, több mint 10%-a a színlelt 
vállalkozás munkáltatói kényszerét. A családi tényezők első helyen alig 
jelennek meg. Az átlagos helyezési értékek ugyanezt a sorrendet mutatják, de 
reálisabbnak tűnő, kisebb különbségekkel. Valójában ugyanis egyidejűleg 
mindig több motívum jut szerephez és ezek a mutatók ezt jobban tükrözik.  

 
11. táblázat: A vállalkozóvá válást visszatartó tényezők hazai megítélése, 2004 
 

Az 1. helyre adott válaszok    Az átlagos helyezési értékek  
Tényezők                  

száma  megoszlása  
rang-
sora  

nagysága  mutatója  
rang-
sora  

A vállalkozást visszatartó tényezők rangsorolása  

Nem látnak rá lehetőséget  110 10,6 3-4. 3,44 1,45 4. 
Nincs elég ismeretük  95 9,3 5. 3,13 1,6 2-3. 
Nincs elég tőkéjük  570 55,1 1. 1,76 2,84 1. 
Félnek a kudarctól  110 10,6 3-4. 3,09 1,6 2-3. 
Nyugodtabb az alkalmazotti 
élet 

149 14,4 2. 3,56 1,4 5. 

Forrás: KSH (2006) idézi MVKA (2004) alapján   
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A vállalkozóvá válást visszatartó tényezőkről készített kétféle értékelés – 
mint szinte minden hasonló felmérés – nagy súllyal a tőkehiányt tette az első 
helyre. A további rangsor azonban már eltéréseket mutat. Az első helyek 
alapján a következő helyre a nyugodtabb alkalmazotti élet vonzereje került; a 
további három tényező tekintetében csekélyek a különbségek. Az átlagos 
helyezési értékek alapján szintén a tőkehiány emelkedik ki, a nyugodtabb 
alkalmazotti élet vonzereje viszont az utolsó helyre kerül, nagyobb súlyt kap 
az ismerethiány és a kudarctól való félelem. 
 

Az újonnan alapított vállalkozások egyik jelzőszámának tekinthető a regisztrált 
vállalatok száma, melyről a Központi Statisztikai Hivatalnak 1989-től 
vannak idősorai. A regisztrált vállalkozások száma 1989-ben 359 997 (ezen 
belül az egyéni vállalkozások száma 320 619) volt. 1994-ben a regisztrált 
vállalkozások száma már meghaladta az egymilliót (1 001 973) és ebből 
778 036 egyéni vállalkozás volt. A frissebb adatokat a 12. táblázat tartalmazza. 
Az összes regisztrált vállalkozás száma már kevéssel nőtt, de ezen belül 
csökkent az egyéni vállalkozások, és tovább emelkedett a Kft-k, Bt-k aránya. 
Az egyéni vállalkozók egyharmadának csak adószáma volt, vállalkozói 
igazolványt nem váltott ki. A jogi forma megválasztása, az adószám mellett a 
vállalkozói igazolvány kiváltása a tapasztalatok szerint legtöbbször erősen függ 
a szabályozási-adózási kérdésektől, ezek gyakori változásaitól. 

 

12. táblázat: A regisztrált vállalatok száma Magyarországon, 2000-2005 
 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 
Jogi forma                

év végén                                                                                             szept. 30.                
Társas vállalkozás  411 521 426 834 443 708 460 205 481 305 493 444 
ebből: kft                    167 033 172 219 182 242 193 247 209 720 220 390 
            Bt                             188 136 199 152 208 454 214 787 219 023 220 308 
Egyéni vállalkozás  682 925 698 001 708 513 716 729 717 323 710 964 
Összesen           1 094 446 1 124 835 1 152 221 1 176 934 1 198 628 1 204 408 

Forrás: KSH adatai alapján (2006) 
 

Magyarországon 2004-ben 63598 új vállalkozás jött létre. Az újonnan indult 
vállalkozások és az összes működő vállalkozás aránya 9% volt. Ez az arány 
2000. évihez viszonyítva évről évre csökkent. 2002-ben kiugróan magas 
indítási arányt tapasztalhattunk, melynek elsődleges oka azonban az egyéni 
vállalkozások kötelező újra regisztrációja volt. 
Az új vállalkozásokat gazdasági formák szerint vizsgálva a társas 
vállalkozások esetében – a 2000. évi 13,1%-ról 2005-re 8,7%-ra - csökkent 
az újak aránya a működőkhöz viszonyítva. A csökkenés üteme folyamatos 
volt. Az új egyéni vállalkozások aránya 2000-től 2005-ig 13,0%-ról 9,3%-ra 
csökkent. 2002-ben elsősorban a már említett adminisztratív okok 
következtében 17,6%-os kiugró érték volt tapasztalható. A gazdasági 
társaságok között az új szervezetek aránya 2005-ben a korlátolt felelősségű 
társaságok között volt a legnagyobb 10,5%, a részvénytársaságok esetében a 
legalacsonyabb 3,3%. 
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13. táblázat: Az új vállalkozások aránya a működők %-ában 
 

(%) 

Gazdálkodási forma 2001 2002 2003 2004 2005 

Társas vállalkozások 13,1 11,6 10,9 10,7 8,7 
Korlátolt felelősségű társaság 11,9 11,7 11,9 13,0 10,5 
Részvénytársaság 4,8 3,9 3,1 3,6 3,3 
Betéti társaság 14,7 12,0 10,5 9,0 7,0 
Egyéni vállalkozás 13,0 17,6 9,7 9,5 9,3 
Vállalkozások összesen 13,0 15,0 10,2 10,1 9,0 

Forrás: KSH Statisztikai tükör, Vállalkozások demográfiája (2007) alapján 
 
Létszám kategóriák szerint vizsgálva az új vállalkozások szinte kizárólag 
kisvállalkozások (99,7 %). Ezen belül is a működésük első évében 10-nél 
kevesebb foglalkoztatottal rendelkező mikro vállalkozások aránya 89,3% az 
összes új vállalkozáshoz viszonyítva. 
A legfeljebb 49 főt foglalkoztató kisvállalkozások között 2005-ben a valódi 
új vállalkozások aránya 9%, az 50-249 fős középvállalkozásoké 1,7%, a 250 
főnél nagyobb nagyvállalatoké pedig 0,3% volt. 
 
Az új vállalkozásokat fő tevékenység szerint vizsgálva a legnagyobb 
arányban a pénzügyi tevékenység (25,2%) és az oktatás (12,1%) 
nemzetgazdasági ágakban alapították. Ez az arány az iparban működők 
(4,8%), az egészségügyi vállalkozások (5,9%) és a szállítás, posta, távközlés 
(6%) nemzetgazdasági ágakban volt a legalacsonyabb. 
 
Területi eloszlás szerint vizsgálva 2005-ben arányaiban a legtöbb új 
vállalkozás az Észak-Alföldön (9,5%) és Észak-Magyarországon (9,4%) jött 
létre, mely részben tulajdonítható az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkból származó lehetőségeknek. Gondolok itt a hátrányos régiók 
felzárkóztatásának ösztönzésére irányuló programokra. 
 
A vállalkozások túlélésének vizsgálatakor a 2000-ben új vállalkozások 
életútját követhetjük 2005-ig. A 2000-ben létrejött 86226 új vállalkozásnak 
80,7%-a működött 2001-ben, 68,8%-a 2002-ben, 59,9%-a 2003-ban, 53,2%-a 
2004-ben és 47,9%-a 2005-ben is. Ez lényegében azt jelenti, hogy az újonnan 
alapított vállalkozások több mint fele, valamilyen ok miatt nem éli túl az öt 
évet. 
Gazdálkodási formák szerint vizsgálva a társas vállalkozások túlélési 
képessége erősebb, a 2000-ben alakult társas vállalkozások 58,2%-a 
működött 2005-ben, az egyéni vállalkozásoknál ez az arány csak 40,3% volt. 
A gazdasági társaságok között az 5 évet túlélő szervezetek aránya a betéti 
társaságok esetében volt a legmagasabb, 58,9%, a legalacsonyabb a 
szövetkezetek esetében, 43,9%. 
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13. ábra: 2000-ben alapított új vállalkozások túlélése vállalkozási típusok 
szerint 

 
Forrás: KSH Statisztikai tükör, Vállalkozások demográfiája (2007) alapján 
 

Véleményem szerint, a hazai vállalkozások túlélési rátája nagyon rossz arányt 
jelez, mely azt is bizonyítja, hogy komoly kihívás a Magyarországon működű 
vállalkozások számára a környezet változásaihoz való alkalmazkodás. 
 

Az új vállalkozások túlélését főtevékenység szerint vizsgálva 2000 és 2005 között 
megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb arányokat az egészségügyi 75,3%, az 
oktatási 60,2% és az ipar 52,7% nemzetgazdasági ágban találjuk. A szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás 41,3% és a pénzügyi tevékenység 26,9% 
nemzetgazdasági ágak vállalkozásainak 5 éves túlélés aránya volt a 
legalacsonyabb. A pénzügyi szektorban a kiegészítő tevékenységet (pl.: biztosítási 
ügynöki tevékenység) végző egyéni vállalkozások bizonyultak a legkevésbé 
stabilnak. Az egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet és a biztosítást, 
nyugdíjalapot kiegészítő tevékenységet végző adott évben működő egyéni 
vállalkozások 35-45%-a a tevékenységét a következő évben megszüntette. 
 
Létszám kategóriák szerint elemezve a 2000-ben új és 50 főnél kevesebbet 
foglalkoztató kisvállalatok 47,9%-a működött 2005-ben is. Az 50-249 főt 
foglalkoztató középvállalatoknál ez az érték 53,8%, a 250 főnél több 
foglalkoztatottal rendelkező nagyvállalatok esetében 54,4%.  
 

A valódi megszűnések mutatják a megszűnt vállalkozások arányát a 
működők %-ában. 2004-ben 72 398 vállalkozás szűnt meg. A megszűnt 
vállalkozások és az összes működő vállalkozás aránya 10,3% volt. Ez az 
arány az első rendelkezésre álló 1999-es adat óta évről évre 9-10% körül 
ingadozik. 2003-ban jelentősen csökkenve 8,6% lett. 
Gazdálkodási formák szerint vizsgálva 2004-ben a társas vállalkozások 
esetében 9,5% volt a megszűnt és a működő vállalkozások aránya. Ez az 
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arány a 2000-től 2003-ig terjedő időszakban 7,7%-ról 6,3%-ra csökkent. Az 
egyéni vállalkozások jóval kevésbé bizonyultak stabilnak, a megszűnés 
aránya jelentősen magasabb, 2004-ben 11% volt. De az egyéni vállalkozások 
tekintetében is folyamatosan csökken a megszűntek aránya. A gazdasági 
társaságok között a megszűnt szervezetek aránya 2004-ben a betéti 
társaságok esetében volt a legnagyobb, 10,9%, a részvénytársaságok esetében 
a legalacsonyabb, 4,2%. A részleteket a 14. táblázat tartalmazza. 
 

14. táblázat: A megszűnt vállalkozások aránya a működők %-ában 
 

Gazdálkodási forma 2001 2002 2003 2004 
Társas vállalkozás 7,7 6,6 6,3 9,5 
Korlátolt felelősségű társaság 6,9 5,7 5,6 8,2 
Részvénytársaság 4,5 3,7 4,2 4,2 
Betéti társaság 8,3 7,2 6,9 10,9 
Egyéni vállalkozás 12,4 10,9 10,5 11,0 
Vállalkozás összesen 10,3 9,0 8,6 10,3 

Forrás: KSH Statisztikai tükör Vállalkozások demográfiája (2007) alapján 
 

Főtevékenység szerint 2003-ban a megszűnések legnagyobb arányban a 
szolgáltató nemzetgazdasági ágakban jelentkeztek. A megszűnt vállalkozások 
aránya a pénzügyi tevékenység nemzetgazdasági ágban volt a legmagasabb, 
21,1%, az egészségügyben a legalacsonyabb, 5%-kal. 2000 óta a megszűnt 
vállalkozások aránya a működő vállalakozásokhoz képest az egyes 
nemzetgazdasági ágak esetében nem változott jelentősen. 
A megszűnt vállalkozásokat létszám-kategóriák szerint vizsgálva 2004-ben 
az 50 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező kisvállalkozások között a 
megszűnt vállalkozások és a működő vállalkozások aránya 10,4% volt. Az 
50-249 fős középvállalatok esetében ez az arány 2,6%, a 250 főnél több 
munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok között 1,2% volt. 
Területi eloszlás szerint elemezve a megszűnt vállalkozások aránya az Észak-
Alföldön a legmagasabb 11,3% a Nyugat-Dunántúlon, illetve a Dél-Alföldön 
a legalacsonyabb, 9,3%, valamint 9,5%.  
 

2.4 A kis- és középvállalkozások teljesítményértékelése 
 

A kis- és középvállalkozások erősítése az Európai Unió gazdaságpolitikájának 
egyik kiemelt célja lett. A statisztika felé új igény született arra vonatkozóan, 
hogy folyamatosan adjon képet a kis- és középvállalatok számáról, helyzetük, 
szerepük alakulásáról. Ennek jegyében indította 1998-ban az Európai Unió az 
Eurostattal közösen – első többéves KKV-programjához kapcsolva – a 
strukturális vállalati statisztika kiépítését harmonizáló, nemzetközileg 
összehasonlítható KKV-adatok gyűjtésére irányuló programját. Az első ilyen 
adatokkal az Eurostat „Vállalatok Európában” az „Európai Bizottság 
kisvállalati jelentéseinek” Observatory sorozatában 1992-ben jelent meg. Az 
OECD KKV-jelentései - a legutóbbi SME Outlook 2006 - gazdag képet ad a 
KKV-politika törekvéseiről, tapasztalatairól, eredményeiről.  
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Kutatásom során az említett nemzetközi és hazai statisztikákat használtam 
fel, melyek a legfrissebb adatokat tartalmazták. Tekintettel arra, hogy a 
vállalkozásokkal kapcsolatos kérdőíves felmérésem alapján a 
rendelkezésemre álló adatok a 2002 – 2006 közötti helyzetet tárja fel, így a 
két adatbázis megegyező időszakra vonatkozik. 
 

A kutatók a gazdasági szakemberek a KKV-statisztikáktól elsősorban olyan, 
vállalati nagyságkategóriák szerinti adatokat várnak, melyek reális 
nemzetközi összehasonlításokat is lehetővé tesznek, figyelembe véve a 
teljesítmények alakulását. 
A két alapkérdést, vagyis azt hogy mit értsünk vállalat alatt, és hogyan 
határoljuk el a KKV- méretkategóriákat már rendezték, de a gyakorlatban 
újabb igények merültek fel. A vállalatok számának és más adatainak 
nagyságkategóriánkénti számbavételénél a globalizáció és hálózatosodás 
korában fontos annak ellenőrzése, hogy valóban önálló szervezeti egységeket 
figyelünk-e meg, ezeket látható vagy láthatatlan szálak nem teszik-e erősen 
függővé más nagyobb szervezettől. A tulajdoni összefonódások alapján 
megindult a vállalatcsoportok vizsgálata. Dolgoznak egy európai 
transznacionális tőkekapcsolati regiszter (ETCLR) létrehozásán. Az egyéb 
kevésbé beazonosítható kapcsolatok – a sokszor meghatározó beszállítói, 
beszerzési, technológiai, hálózati függések – viszont nehezen tárhatók fel. A 
versenyhelyzetet, a kisvállalatok lehetőségeit, mozgását, piaci szerepét ezek 
is nagymértékben befolyásolják, ezért ebbe az irányban is folynak kutatások. 
 
A vállalati méretkategóriákat az országok többségéhez igazodva az EU és a 
többi nemzetközi szervezet is a létszám alapján határolja el. A részmunkaidős 
foglalkoztatás térnyerése kapcsán újabb igény a fő- és mellékfoglalkozású 
vállalkozók megkülönböztetése és teljes munkaidőre átszámított 
létszámcsoportok képzése. Erről jelenleg csak az egyes országokban állnak 
rendelkezésre adatok. Az EU a kis-, közép- és nagyvállalatok elhatárolásához 
a létszám mellett két további ismérvet is rögzített. Értékmutatóként a 
vállalkozás éves forgalmát, vagy mérleg-főösszegét illetve meghatározott 
„függetlenségi kritériumot”, mely szerint nagyobb vállalat 25%-ot nem 
meghaladó részesedéssel birtokolhat az adott vállalkozásban. Ezeket 2005-től 
módosították: az értékhatárokat felemelték, a függetlenségi kritériumot 
szigorították. A létszámba az ipari tanulókat, a szakképzésen, a szülési és 
gyermekgondozási szabadságon lévőket nem kell beszámítani.  
A módosításokat az újabb magyar KKV-törvény a 2004. évi XXXIV Tv. is 
átvette (a létszám-beszámítási kedvezmények kivételével). Mindez azonban 
csak a KKV-támogatásokat, kedvezményeket érinti. Az EU-statisztika a 
méretkategóriákat mindig a létszámadatok alapján határolja el; az említett 
EU- és Eurostat-kiadványok adatsorait is így képezik.  
A vállalatok számáról közölt adatok fő forrása a KSH-ban a gazdasági 
szervezetekről, ezek között a vállalatokról vezetett regiszter. Az Eurostat 
ehhez is adott útmutatót illetve újabb ajánlásokat is. A két fő probléma a 
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vállalati regiszterekkel kapcsolatban az, hogy azok mennyire naprakészek, és 
hogyan választják szét a regisztrált, de „alvó” vagy már megszűnt és a 
valóban működő vállalatokat.  
 
Az alábbi elemzések a kis- és középvállalatok teljesítménymutatóit 
elsősorban a strukturális statisztika alapján vizsgálják. A KKV-k 
versenyképességének vizsgálatával NÉMETHNÉ G. A. több cikkében is 
foglalkozik. A 15. táblázat a 2003. évi adatok alapján a KKV-k 
foglalkoztatási szerepéről nyújt képet a vállalati méretkategóriák, 
nemzetgazdasági ágak szerint mezőgazdaság nélkül számított adatokkal. 
 
Magyarországon a 12 nemzetgazdasági ág közül 3 ágban a foglalkoztatottság 
szempontjából domináns a legnagyobb hányadnak munkahelyet adó 
nagyságkategória a nagyvállalat; ezek: villamos - energia-, gáz-, gőz-, vízellátás; 
szállítás, raktározás, posta, távközlés; pénzügyi tevékenység. A bányászatban a 
közép vállalat domináns, a többi 8 ágban a mikro vállalat. Kilenc nemzetgazdasági 
ágban a foglalkoztatottak több mint 85%-ának a kis- és középvállalatok 
biztosítanak munkahelyet. Látható tehát az, hogy a tevékenységek többségénél a 
méret ökonómiai kérdésekre a válasz a KKV szektor. 
 

15. táblázat: A foglalkoztatotti létszám megoszlása vállalatméret alapján 
Magyarországon, nemzetgazdasági ágak szerint, 2003 

 
 (%) 

 
Ágazat 

 

Mikro-
válla-
latok 

Egyéb kis-
vállalatok 

Közép-
válla-
latok 

KKV -k 
Nagy-

vállalatok 

 
Összesen 

Bányászat  11,8 30,5 31,0 73,3 26,7 100 
Feldolgozóipar  14,0 17,4 24,3 55,7 44,3 100 
Villamos - energia, gáz-, 
gőz-, vízellátás  

1,3 4,2 15,5 21,0 79,0 
 

100 
Építőipar  50,8 28,2 14,4 93,4 6,6 100 
Kereskedelem, javítás  51,6 22,1 13,2 86,9 13,1     100 
Szálláshely-szolgál-
tatás, vendéglátás  

56,4 23,8 9,7 89,9 10,1  
100 

Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés  

22,3 9,7 6,4 38,4 61,6 
 

100 
Pénzügyi tevékenység  26,8 6,6 16,1 49,5 50,5           100 
Ingatlan, gazdasági  
szolgáltatás  

59,8 16,9 13,9 90,6 9,4 100 

Oktatás  84,7 10,6 3,6 98,9 1,1 100 
Egészségügyi, szociális 
ellátás   

81,0 8,9 5,2 95,1 4,9  
100 

Egyéb közösségi, sze-
mélyi szolgáltatás  

62,0 10,5 13,3 85,8 14,2  
100 

Forrás: KSH adatai alapján (2007) 
 
2003-ban a gazdasági szféra hozzáadott értékének nagyobb hányadát (16. 
táblázat), 52,6%-át Magyarországon a kis- és középvállalatok hozták létre. 
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Az EU-19 ország csoportjában a kis- és középvállalatok hozzájárulása a 
hozzáadott értékhez 51%, tehát a KSH adatánál kevéssel alacsonyabb. 
 

A kis- és középvállalatok a vizsgált 12 nemzetgazdasági ágból 8-ban 
nagyobb hozzáadott értéket állítanak elő. A villamos energia, gáz, gőz, a 
feldolgozóipar, és a szállítás, raktározás ágazatban nagyobb a nagyvállalatok 
hozzáadott érték előállítása. A pénzügyi tevékenység hozzáadott érték 
előállítására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. 
 

16. táblázat:  A hozzáadott érték megoszlása Magyarországon a 
nemzetgazdasági ágakban vállalatméret szerint, 2003 

 
(%) 

Ágazat 
Mikro-

vállalatok 
Egyéb kis-
vállalatok 

Közép-
vállalatok 

KKV-k 
Nagy-

vállalatok 
Összesen 

Bányászat  7,8 23,2 35,9 66,9 33,1 100 
Feldolgozóipar  4,9 9,8 19,3 34,0 66,0 100 
Villamos - energia, gáz-, 
gőz-, vízellátás  

1,4 4,5 7,6 13,5 86,5 
 

100 
Építőipar  29,3 32,1 23,6 85,0 15,0 100 
Kereskedelem, javítás  27,5 30,5 25,6 83,6 16,4 100 
Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás  

27,9 27,2 18,3 73,4 26,6 100 

Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés  

9,4 8,7 7,6 25,7 74,3 100 

Pénzügyi tevékenység  .. .. .. .. ..  
Ingatlan, gazdasági  
szolgáltatás  

51,0 22,4 19,0 92,4 7,6 100 

Oktatás  63,7 23,2 12,4 99,3 0,7 100 
Egészségügyi, szociális 
ellátás  

77,2 10,6 5,5 93,3 6,7 100 

Egyéb közösségi, sze-
mélyi szolgáltatás  

26,2 12,01 18,8 57,0 43,0 100 

Összesen – Total 18,3 16,0 18,3 52,6 47,4 100 
EU-19 21,2 14,1 15,7 51,0 49,0 100 

Forrás: KSH adatai alapján (2007) 
 

Fontosnak tartom a teljesítmény értékelés szempontjából megvizsgálni, a kis- 
és középvállalkozások hozzájárulását az exporthoz, melyet a 17. táblázat 
tartalmaz. 
A magyar gazdaságban az exportból való részesedése a KKV-szektorban 
működő vállalkozásoknak 22,7% volt. Ez a mikro vállalatok igen csekély, 
1,1%-os, az egyéb 10-49 fős kisvállalatok 7,7%-os, a középvállalatok 13,9%-
os részesedéséből adódik. Ezek az arányok ágazatonként nagyon eltérőek.  
 
A 17. táblázat bemutatja azt a 8 ágazatot, melyek részesedése az exportból 
4%-nál nagyobb volt; ezek együtt a kivitelnek közel 90 százalékát adják. A 
nagyvállalatok 77%-os exportrészesedését legnagyobb mértékben két ágazat 
határozza meg: a villamos- gép-, műszer-, valamint a járműgyártás, ezek 
együtt a kivitel 58,2%-át biztosítják. E két ágazatban a nagyvállalatok 
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részesedése 90% felett van, a kisvállalatoké csupán 4-5%. Ehhez meg kell 
azonban jegyezni, hogy ebben a külföldi és hazai beszállító kis- és 
középvállalatoknak is fontos szerepük van; ennek arányáról hazai statisztikai 
adatok nem ismertek. A kereskedelem és javítás az egyetlen olyan ágazat, 
ahol a nagyvállalatok export részesedése 10% alatti; a fémalapanyag, 
fémfeldolgozási termék gyártása esetében az arány még kevéssel 50% alatt 
van. Ennek tükrében nyilvánvaló, hogy a nemzetközi összehasonlításokból 
kirajzolódó képet az export szerkezeti összetétele is alapvetően befolyásolja. 
 
17. táblázat:  A kivitelhez való hozzájárulás vállalati nagyságkategóriák 

szerinti megoszlása Magyarországon, 2003 
 

(%) 

Megoszlás vállalati nagyságkategóriák 
szerint 

Ágazat 
Hozzá járulás 

az összes 
exporthoz 

Mikro-
válla-
latok 

Egyéb 
kisvál-
lalatok 

Közép- 
vállalatok 

Nagy- 
válla-
latok 

Villamos gép, műszer gyártása  38,0 1,0 1,2 4,8 93,0 
Járműgyártás  20,2 0,0 0,6 4,1 95,3 
Kereskedelem, javítás   5,9 7,1 59,6 26,4 6,9 
Vegyi anyag, termék gyártása  5,6 0,0 4,1 15,2 80,7 
Élelmiszer, ital, dohány gyártása   5,0 0,3 8,7 22,8 68,2 
Textil, textiláru gyártása 5,0 0,6 9,3 29,9 60,2 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 
termék gyártása  

4,5 0,5 13,8 36,4 49,3 

Gép, berendezés gyártása  4,5 0,5 5,0 29,9 64,6 
Összes vállalat 88,7 1,1 7,7 13,9 77,3 
Forrás: KSH (2006) idézi Observatory (2005)   
 
A vállalatok teljesítményének összetevőit nézve a kis- és középvállalatok 
szerepe kiemelkedő fontosságú a foglalkoztatásban, jelentős a bruttó hazai 
termék növelésében, és természetesen lényeges az export illetve a 
beruházások alakulását nézve is. 
 
Az innovációk területén is kiemelt figyelem övezi a KKV-szektorban 
működő vállalkozásokat. Az Unió innovációs eredménytáblája Trend Chart 
(2006) 26 mutató alapján 4 csoportba sorolta a vizsgált 33 országot: 1. 
vezető, 2. átlagos teljesítményt nyújtó, 3. felzárkózó és 4. teret vesztő 
országok. Magyarország a felzárkózók csoportjában Szlovénia után a 
második, a 25 tagország között a 15. a 33 ország között a 20. helyet kapta. Az 
egyes mutatók szerinti rangsorok széles sávon szóródnak, a részindexek 
közül például a 9. helyre sorolta a tudás létrehozását, a 21-22. helyre az 
innovációhoz kapcsolódó igények és irányítás területét. A későbbi 
döntéseknél erre érdemes odafigyelnie a gazdaságpolitikát meghatározó 
szereplőknek. 
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18. táblázat: Az innovációt bevezető vállalatok aránya Magyarországon  
                      méret kategóriák szerint, 2003 

(%) 

Ebből döntően saját 
fejlesztésű Vállalatnagyság-kategória Ipar Szolgáltatások Összesen 

termék eljárás 
Kisvállalatok (11-49 fő) 19,1 13,6 16,9 65,8 59,8 
Középvállalatok (50-249 fő) 22,6 30,3 24,5 64,0 42,5 
Nagyvállalatok (250- fő) 44,6 25,0 41,4 71,3 46,2 
Összesen 21,4 15,8 19,4 66,1 53,8 
Forrás: KSH adatai alapján (2005) 
 
A magyar felmérés az innovációt bevezető vállalatok arányára az iparban 
21,4, a szolgáltatások körében 15,8%, összesítve 19,4%-ot adott. Az iparban 
a kis- és középvállalatok között csekély különbséget látunk, az innovációk 
bevezetésének gyakorisága viszont a nagyvállalatokban kétszeres. A 
szolgáltatások körében kiemelkedik a középvállalatok innovációs aktivitása, 
ez a nagyvállalatokénál is magasabb. A magyar adatokat a korábbi EU-
felmérés mellé állítva azt látjuk, hogy azok minden nagyságkategóriában 
magasabbak az EU-ban továbbá, hogy hazánkban jelentősebbek a 
nagyságkategóriák szerinti különbségek. A kis- és középvállalatok 
teljesítménye tehát a nagyvállalatokéhoz hasonlítva e területen gyengébb, 
mint más vonatkozásokban. A kis- és középvállalkozások kockázatvállalási, 
innovációs készségeinek erősítése fontos feladat. 
 
„A felmérések megerősítették azt a tapasztalatot, hogy az innovációt 
bevezető vállalatok aránya mindenütt a nagyvállalatok körében a 
legmagasabb, azonban, ha nem a vállaltokra, hanem az 1 fő foglalkoztatottra 
vetítjük az innovációk „számát” akkor a kisvállalkozások innovációs 
készsége és teljesítménye mutatkozik magasabbnak.”  ROMÁN Z. (2005) 
 
Magyarországon a nagyvállalatokban lévő domináns külföldi tőke jelentős 
szerepe felerősíti a különbséget a nagy-, a kis- és középvállalatok 
teljesítménye között. Az, hogy a kis- és középvállalataink a foglalkoztatás 
mellett a hozzáadott érték létrehozásához is nagyobb mértékben járuljanak 
hozzá, versenyképességük, termelékenységük növelése révén érhető el. Ez 
több kutatás-fejlesztést, több innovációt, erősebb növekedési törekvést, 
kockázatvállalást – vállalkozói gondolkodást és aktivitást igényel.  
 
Összefoglalás képen a magyar vállalkozások néhány fontos mutatójának 
százalékos megoszlását összehasonlítom az Európai Unió vállalkozásainak 
adataival az alábbi táblázat segítségével: 
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19. táblázat: A vállalatok legfőbb mutatószámai az EU-ban és 
Magyarországon 2003-ban  

(%) 
 

Forrás: KSH adatai alapján (2005) 
 
A vállalkozások számát tekintve megállapíthatjuk, hogy Magyarországon és 
az EU-ban megegyező hányad tartozik a KKV-szektorba, de azok átlagos 
mérete hazánkban kisebb. Ez azért van, mert a mikro vállalkozások 
nagyobb számban vannak jelen Magyarországon, míg a kis- és közepes 
vállalkozások aránya nálunk kisebb. 
A foglalkoztatásból való részesedést tekintve szintén kiegyenlített a helyzet 
az Európai Unióval való összehasonlítás alapján. 
 
A nettó árbevétel és a hozzáadott érték tekintetében is azonos tendenciák 
láthatók. Mindkét mutató esetén valamivel nagyobb a KKV szektor súlya 
nálunk, mint az uniós országokban. Megnézve a szektoron belüli 
megoszlásokat, azt tapasztaljuk, hogy a KKV szektor nagyobb részesedése 
ezen teljesítménymutatókból kizárólag a kis- és közepes méretű 
vállalkozásoknak köszönhető, míg a mikro vállalkozások részesedése alatta 
marad az uniós adatnak. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a vállalkozások 
számát tekintve éppen a mikro vállalkozások aránya haladja meg az uniós 
arányt, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy Magyarországon a 
vállalkozások nagyobb része 95,3%-a hozza létre az összteljesítmény kisebb 
hányadát az árbevétel 20,9%-át, a hozzáadott érték 18,3%-át, az uniós 
országok vállalkozásaihoz képest, ahol a vállalkozások 92,4%-ához kötődik 
az árbevétel 26,3 és a hozzáadott érték 21,2%-a. Ilyen értelemben tehát, még 
van némi lemaradásunk. 
 
Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hazai vállalkozások 
többsége mindössze 10 – 20 éves múltra tekint vissza, míg az Unió – korábbi 
15 – országában működő vállalkozások több évtizedes fejlődési folyamaton 
mentek keresztül. Lényegesen nagyobb a felhalmozott tőkéjük és persze a 
vállalkozási tapasztalataik. Mindez természetesen befolyásolja a 
versenyképességet is. 
 

Mikro Kis Közép KKV Nagy 
Mutatók 

EU Mo. EU Mo. EU Mo. EU Mo. EU Mo. 
Össz. 

Vállalatok száma 92,4 95,3 6,5 3,8 0,9 0,7 99,8 99,8 0,2 0,2 100,0 

Foglalkoztatottak 39,3 37,5 17,4 17,0 13 15,9 69,7 70,4 30,3 29,6 100,0 

Árbevétel 26,3 20,9 15,3 21,2 15,5 18,7 57,1 60,8 42,9 39,2 100,0 

Hozzáadott érték 21,2 18,3 14,1 16,0 15,7 18,3 51 52,6 49,0 47,4 100,0 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
3.1 Kutatási terv 
 
A kutatási tervben a vizsgálataim folyamatát vázoltam fel, mely segítségével 
jobban tudtam koncentrálni a párhuzamos fázisokra a határidők betartására. 
A feladatok végiggondolása biztosította a tervszerűséget a programok 
végrehajtása során. 
 
Kutatásom célja az volt, hogy elemzésre alkalmas mennyiségű kérdőíves 
felmérést, illetve mélyinterjút készítsek, mely során a sokaságból vett minta 
jól reprezentálja a hazai KKV szektor helyzetét.  

 
Kutatási mintavételem a valószínűségi mintavétel, melynek előnye, hogy 
nem lehet részrehajlóan beavatkozni a minta kialakításába, mert a sokaság 
minden elemének egyenlő az esélye a bekerülésre, ezért ez a típusú 
mintavétel jól reprezentálja a teljes körű populációt. Egy adott minta 
minőségének fő ismérve az, hogy menyire reprezentatív, menyire tükrözi a 
teljes sokaság legfontosabb tulajdonságait. A mintavételes eljárás 
sajátossága, hogy a leggondosabb eljárással sem kapunk az eredeti sokaságot 
tökéletesen reprezentáló mintát. A valószínűségi mintavétel esetében a 
módszer gondos kiválasztásával, és az elemszám meghatározásával 
tervezhető a véletlen hiba. 
A valószínűségi mintavételen belül az egyszerű véletlen típust választottam, 
aminek a lényege, hogy a sokaság minden eleme egyenlő eséllyel kerül bele a 
mintába. A módszer előnye, hogy olcsó, a mintából nyert eredmények 
megbízhatók, illetve kivetíthetők a sokaságra.  
 
Az információs igényem figyelembe vétele alapján összeállítottam a 
kérdőívemet, mely 4 kérdéskört vizsgál. Az első alapvetően a 
vállalkozásokkal kapcsolatos alap információkra kérdez rá, mint a tulajdonosi 
szerkezet, vállalkozási forma, tevékenységi kör, vezető képesítése, 
könyvviteli feladatok ellátása. 
A második rész foglalkozik az üzleti, stratégiai és operatív tervezéssel 
kapcsolatos kérdésekkel. Tehát a tervezési szokásait vizsgálja az adott 
vállalkozásnak, továbbá feltárja azt, hogy milyennek ítélik meg a belső és 
külső vállalkozói környezetet. 
A harmadik fejezet tartalmazza a kontrollinggal kapcsolatos kérdéseket. 
Vizsgálja azt, hogy a KKV szektorban működő vállalkozások számára mit 
jelent a kontrolling alkalmazása, illetve ha nem alkalmaznak, akkor ennek mi 
az oka. 
A negyedik rész a vállalkozás mérleg és eredmény kimutatás – egyéni 
vállalkozás esetében adóbevallásban szereplő – adatait dolgozza fel 2002 - 
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2006 évekre vonatkozóan. Az 5 év adatai alapján, jól modellezhető a 
versenyképesség, a növekedés egyes prognózisai. 
 
A kérdőív szerkezete alapján elmondható, hogy az tartalmaz nyitott és zárt 
kérdéseket. A nyitott kérdések azok, melyekre a válaszadó saját szavaival 
válaszol, míg a zárt esetében előre meghatározott módon. A nyitott kérdés 
nagyon informatív, nehéz feldolgozni, mert szövegelemzést és szubjektív 
értékelést igényel. A zárt kérdés hátránya, hogy a kutató fogalmazza meg a 
válasz lehetőségét. A kérdőívben megtalálhatók az úgynevezett számszerű 
adatok is, melyek a tényekre vonatkoznak, továbbá szerepelnek úgynevezett 
sorba rendezéses kérdések is, melyek lényege, hogy a kérdezett a válaszokat 
rangsorolja. Tartalmaz ismereti tudáskérdést, a válaszadó felkészültségére 
irányulva, illetve ellenőrző kérdést, mely azt kontrollálja, hogy a válasz 
menyire hihető. 
A kérdések sorrendjének összeállításakor törekedtem a logikai sorrend 
megtartására, de pszichológiai szempontból is vigyáztam arra, hogy a 
nehezebb, kissé bonyolultabb kérdések a végére kerüljenek. 
 
A megkérdezés kérdezőbiztos közreműködésével valósult meg. Ebben az 
esetben a kérdezőbiztos - aki előre tájékoztatva lett, fel lett készítve - szóban 
tette fel a kérdést és feljegyezte a válaszokat. Ezzel a módszerrel a 
válaszadási hajlandóság sikeresebb, eredményesebb, esetemben 85%-os volt. 
Az is indokolta, hogy ezt a módszert választottam, mert a kérdezőbiztos 
jelenléte csökkenti a nincs válaszok számát, tehát a felmérés hatékonyabb.  

 
A kérdőívek és a mélyinterjúk feldolgozása során a kérdésekre adott 
válaszok alapos és korrekt elemzése az egyik legfontosabb feladat. A kérdőív 
szerkesztése közben, kalkuláltam a válaszok feldolgozhatóságával is ezért, 
úgy szerkesztettem a kérdéseket, hogy a válaszok számszerűsíthetők, 
mérhetők legyenek.  
A kérdőívek visszaérkezését követően elkezdtem a statisztikai 
adatfeldolgozást az adatok kódolásával és rögzítésével. Az adattisztítás, a 
helyesség ellenőrzése folyamatos feladat a kódolási és rögzítési szakaszban. 
Logikai ellenőrzéssel, megállapítottam, hogy nincsenek-e ellentmondó 
válaszok. Különböző ismérvek szerint elemeztem a válaszadók halmazainak 
a struktúráját, a tartalmi kérdésekre adott válaszokat. 
 
3.2 Kvalitatív adatgyűjtés 
  
Kutatói munkám során kvalitatív adatgyűjtést, interjú készítését végeztem 
abból a célból, hogy a problémák azonosítására megfelelő információt 
szerezzek, illetve, hogy hipotéziseim felállítását megalapozzam. Az interjúim 
kötetlen beszélgetésekből álltak, ami azt jelenti, hogy a folyamat flexibilis és 
adaptív ugyan, de előre tervezett. Objektív számszerűsíthető adatok 
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gyűjtésére nem alkalmas, viszont komplex kérdések kezelésére igen. A 
riportot, mint kutatási módszert, az empirikus vizsgálataim kezdeti fázisaiban 
– a problémák feltárásához–, illetve a végső szakaszban, alkalmaztam azért, 
hogy ellenőrizzem eredményeim realitását.  
Azért választottam a kötetlen interjút, mert nincsenek benne előre eldöntött 
kérdések, így jobban érvényesülnek a kérdező ismeretei, készségei, 
képességei. A kötetlen interjú során az elhangzottakat összefüggéseiben kell 
értelmezni. Ez a típusú interjú egy személyes kapcsolatra épül, olyan, mint 
egy beszélgetés. Előnye a spontaneitás, illetve, hogy látják egymás 
testbeszédét az alanyok - ami információkat hordoz - és befolyásolja a 
kérdező illetve a válaszadó közötti kontaktust.  
 
Az interjú eredményeinek elemzése nehéz feladat, ezért fontosnak tartottam, 
hogy a beszélgetés eredményeit rögzítsem hangfelvételen. A felvételt többszöri 
visszahallgatása után részletes szövegelemzéssel értékeltem, tulajdonképpen 
tartalomelemzést valósítottam meg. A rögzített anyag egy részét át lehet 
alakítani kvantitatív adattá, de a nem kvantifikálható részekből 
szövegelemzéssel kvalitatív következtetéseket lehet levonni. A szövegelemzés 
mellett érdemes vizsgálni a hasonlóságok és eltérések okait. 
 
Interjúim alanyai cégvezetők, középvezetők, és vállalkozók voltak. 
Kiválasztásuknál ügyeltem arra, hogy mindannyian a KKV szektorból 
kerüljenek ki, továbbá, hogy a tevékenységük lefedje a vállalkozások széleskörű 
palettáját. Ilyen értelemben készítettem interjút agrárvállalkozóval, kereskedelmi 
menedzserrel, a szolgáltató ágazatban tevékenykedő könyvelővel, 
könyvvizsgálóval, építőipari vállalkozás ügyvezetőével, számos informatikai cég 
különböző menedzsereivel, illetve élelmiszeriparban tevékenykedő vállalat 
középvezetőjével. 
 
Tekintettel arra, hogy elsődleges adatgyűjtés céljából primer kutatást, 
kérdőíves felmérést, illetve mélyinterjúk készítését is megvalósítottam, 
hatékony információszerzést értem el.  
 
3.3 Kvantitatív adatgyűjtés  
 
A kérdőíves kutatásom egy része kvantitatív adatokból áll, mely mérhető 
táblázatokkal, diagramokkal jól prezentálható, statisztikai, matematikai és 
egyéb módszerekkel elemezhető. Célom az volt, hogy olyan mutatókat, 
diagramokat használjak, melyek lényegre törően fejezik ki a vizsgált 
jelenségeket. Az átfogó mutatók hátránya, azonban, hogy elfedik az eltérések 
mértékét, terjedelmét, ezért az átlagszámítás mellé fontos megadni a 
százalékos értékeket, a szórást, hogy láthatóvá váljon, az átlag erősen eltérő 
adatokból, vagy csak kevésbé eltérőkből alakult ki.  Értekezésemben 
statisztikai módszerekkel részletesebb vizsgálatot készítettem, melyek közül 
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a t próbával, a khi négyzet próbával, a varianciaanalízissel, illetve 
lineáris trend és regresszió elemzésével foglalkoztam részletesebben. A 
kvantitatív és kvalitatív adatok elemzéséhez számítógépes adatfeldolgozást 
alkalmaztam, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) és EXCEL 
segítségével. Ezek a programok alkalmas különböző mérési változók 
statisztikai analízisére, idősor elemzésre, ökonometriai modellek tesztelésére, 
regresszió analízis, klaszter és faktor analízis elkészítésére. 
 
A kérdőíves felmérésem – melyet a 3. melléklet tartalmaz - viszonylag 
összetett, sok adatra, információra kérdez rá. Erre azért volt szükség, mert a 
kutatásomban a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatosan olyan jellegű 
adatgyűjtést, elemzést végeztem, ami semmilyen hazai és nemzetközi 
kiadványban nem található meg. Kutatásom során feltártam a kis- és 
középvállalkozások méretökonómiai kérdéseit, figyelembe véve a szakágazat 
illetve a kontrolling alkalmazhatóságát. Megvizsgáltam, hogy a kontrolling 
alkalmazása milyen hatással van a vállalkozás verseny és eredménytermelő 
képességére. Mindezt azért tartom lényegesnek, mert a változó 
versenykörnyezet rákényszeríti a vállalkozásokat az alkalmazkodásra, a 
permanens megújulására, amit már a stratégia kialakításánál figyelembe kell 
venni. 
 
Összesen 600 vállalkozást kerestem fel ebből 506 esetben működtek közre a 
kérdőív kitöltésében. A válaszadási hajlandóság tehát 84,3%-os volt, ami 
kifejezetten nagyarányúnak mondható, mely a kérdezőbiztosok 
közreműködésének köszönhető.  
 
A kérdőíves felmérésem alapján létrehozott adatbázis reprezentatív, mivel 
az eredményül kapott minta összesített jellemzői jól közelítenek az 
alapsokaság jellemzőihez.  A reprezentativitás módszerének elmélete a 
valószínűség számítás törvényén a véletlen tömegjelenségek törvényén 
nyugszik. Az adatfelvétel pontosságát annak a hibahatárnak a felső határa 
jelzi, amely a reprezentatív adatfelvételből kapott eredmények és az 
alapsokaság tényleges adatai között előfordulhat. Az eredményül kapott 
minta hitelessége részben a minta elemszám, részben a mintakiválasztás 
módjának a függvénye. A reprezentativitás tehát nem elsődlegesen a minta 
elemszám függvénye. Az általam alkalmazott valószínűségi mintavétel 
esetében a minta gondos kiválasztásával, és az elemszám meghatározásával 
tervezhető a véletlen hiba, tehát a módszer alkalmas a reprezentativitás 
biztosítására. 

  
3.4 Alkalmazott statisztikai módszerek  

 
A statisztika olyan tudományos módszertan, illetve gyakorlati tevékenység, 
ami arra szolgál, hogy a valóság tényeinek valamely adott körét tömören, a 
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számok nyelvén jellemezze. Az információ kinyerése, mint érték jelenik meg, 
de azzal is számolni kell, hogy számos információ elvész a statisztika 
alkalmazásával.  
 
Ahhoz, hogy a statisztikai módszereket alkalmazni lehessen, a rendelkezésre 
álló információs tömeget át kell alakítani elektronikus formátummá, így 
feldolgozható, kiértékelhető adatállományt kapunk. Az általam elkészített 
adatstruktúra úgy néz ki, hogy az oszlopokban vannak az egyes kérdésekre 
adott válaszok, a sorokban pedig a vizsgálatba bevont vállalkozások. Az 
adatmátrix csak számokat tartalmaz, hiszen a kódolás során a szöveges 
válaszhoz is hozzárendeltem egy azonosító értéket. Azon változók esetében, 
ahol különböző válaszkategóriákat kellett megjelölni, illetve szabadon lehetett 
válaszolni a feltett kérdésre, ott az egyes válaszokhoz hozzárendelt kódokat az 
eredeti válaszlehetőségekkel megcímkéztem.   
 
A továbbiakban azoknak a statisztikai módszereknek ismertetem az elméleti 
metodikáját, melyeket az adatbázisom elemzése során alkalmaztam.  
 
3.4.1 Relatív szórás  
 
A szórás abszolút értéke a sokaság változékonyságáról önmagában kevés 
információt ad. Ezért célszerű kiszámítani annak az átlaghoz viszonyított 
nagyságát, amit relatív szórásnak vagy szóródási együtthatónak, illetve 
variációs koefficiensnek nevezünk.  

 
SZŰCS I. et al. (2004) véleménye szerint: „A szóródási együttható 
meghatározásával lehetővé válik, hogy összevessük 
•••• a különböző vagy azonos tulajdonságú 
•••• a különböző szórású, de azonos átlagú 
•••• a különböző átlagú, de azonos szórású sokaságokat. 
 
A szóródási együtthatót százalékosan kifejezve a gazdasági gyakorlatban a 
változékonyságot az alábbiak szerint minősítheti: 
• 0-10 % állandóságot (homogenitást) 
• 10-20 % közepes változékonyságot, 
• 20-30 % erős változékonyságot, 
• 30 % felett szélsőséges ingadozást fejez ki. 
 
A különböző mértékű változékonyság oka rendszerint az, hogy heterogén a 
vizsgált sokaság.  
Az átlagos különbség számításánál minden Xi értéknek minden Xj értéktől 
való abszolút eltérését kell meghatározni, beleértve Xi értéknek önmagától 
való eltérését is, vagyis azt az esetet is, amikor Xi = Xj-vel.”  
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3.4.2 Statisztikai próbák 
 
A statisztikai próbák elvégzésének alapja a próbafüggvények, 
próbastatisztikák értékének kiszámítása. Egy adott mintához tartozó 
próbastatisztika aktuális értéke a próbafüggvény segítségével határozható 
meg. A próbastatisztika értéke alapján dönthető el, hogy a vizsgált 
statisztikai hipotézis elfogadható-e vagy sem egy adott megbízhatóság 
mellett. Ez alapján kijelölhető egy tartomány, amely egy meghatározott 
megbízhatóság mellett tartalmazni fogja a konkrét minta alapján számolt 
próbastatisztika értéket, ha H0 igaz. 
Ha a próbastatisztika értéke a kijelölt tartományba (H0 elfogadási tartománya) 
esik, akkor a H0 hipotézist elfogadjuk, ellenkező esetben pedig elutasítjuk az 
adott szignifikancia szinten. 
Az ismertetett eljárás a statisztikai próba, mely során statisztikai döntést 
hozunk a H0 elfogadására vonatkozóan. 
 
A statisztikai próba lépései: 
 
1. a próbafüggvény értékének kiszámítása a mintaadatok alapján 
2. a kritikus érték kikeresése a megfelelő táblázatból 
3. a két érték összehasonlítása alapján statisztikai döntéshozatal. 
 
A statisztikai próba során más-más próbafüggvény alkalmazására kerül sor a 
feladat jellegétől függően. 
 
Az egy mintás próbák esetében egy minta áll rendelkezésünkre és ez alapján 
kell levonni a statisztikai következtetést. 
 
A kétmintás próbák, két alapsokaság, illetve két minta középértékének 
összehasonlítására alkalmas próbák. A kérdés az, hogy a két minta 
középértéke azonosnak tekinthető-e, vagy szignifikánsan különbözik az adott 
megbízhatósági szinten vizsgálva. 
 
Eloszlásokra vonatkozó próbák lényegében az illeszkedés vizsgálatok, 
mely során a feltevésünk nem a sokasági paraméterre, hanem a sokaság 
eloszlására vonatkozik. A sokaság, illetve a belőle vett minta elemeket 
csoportosítjuk és az így kapott gyakorisági sor eloszlását hasonlítjuk egy 
elméleti eloszláshoz (tiszta illeszkedés vizsgálat) vagy egy másik minta 
eloszlásához (becsléses illeszkedés vizsgálat). 
  
A próba alkalmazási feltétele az, hogy a várható érték (=elméleti érték) 
gyakorisága minden osztályban érje el legalább az 5 értéket és a minta 
kellően nagy legyen. 
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A próbához a kritikus értéket megfelelő szabadságfok mellett a Chi2 
táblázatból keressük ki a kívánt megbízhatósági szinten. 
 
A szabadságfok száma: tiszta illeszkedés esetén: 

szf = k-1 
becsléses illeszkedés esetén: 

  szf = k-1-b 
 
ahol k = a csoportosítás során képzett osztályok száma 
 b = a mintából becsült paraméterek száma. 
 
A próbastatisztika értéke minél nagyobb annál inkább különbözik az elméleti 
és tapasztalati eloszlás. A kritikus érték azt az értéket adja meg, amelynél 
kisebb próbastatisztika értéket kapva a két eloszlás különbsége még a 
mintavételi hibának tekinthető, illetve nagyobb próbastatisztika értéket kapva 
a két eloszlás szignifikáns különbsége igazolt a vizsgált megbízhatósági 
szinten. 
 
„A kétmintás próbák mindegyike általánosítható lenne több minta esetére, 
gyakorlati jelentősége miatt azonban csak az átlagokra vonatkozó 
legismertebb próbát ismertetem. Nullhipotézisünk a következő: 

H0 : X1 = X2 = … = XM = X 
 

Az alternatív hipotézis az, hogy bármely két átlag nem egyenlő egymással. A 
sokaságok csoportok száma M, sokaságonkénti minta elemszámok n1, n2, …, 
nM ,  a minta elemszámok összege n.  
A próba végrehajtásának előfeltétele, hogy ebben az esetben is minden 
sokaságból külön-külön, független egyszerű véletlen mintákat veszünk, 
minden sokaságból feltételezhető a vizsgált ismérv szerinti normális eloszlás, 
és a sokasági szórások egyezősége.  
A nullhipotézisben nemcsak az M darab sokasági átlag egyenlőtlenségét 
feltételezhetjük, hanem azt is, hogy ezek mindegyike megegyezik az M 
sokaság összevonása után számolt főátlaggal (ami természetesen a 
részátlagok egyezősége esetén teljesül). Ha a problémát úgy fogjuk fel, hogy 
egy sokaságot egy kategóriaképző minőségi ismérv változatai szerint M 
részsokaságra bontunk, és vizsgáljuk, hogy egy mennyiségi ismérv szerint 
megegyeznek-e az átlagok, akkor ez a próba a vegyes kapcsolat tesztelésének 
is tekinthető, a nullhipotézis elfogadása esetében a minőségi ismérv nem 
befolyásolja a mennyiségi ismérv alakulását, a két ismérv független 
egymástól. A próba a szórásnégyzet-felbontás módszerére épül, és ezért 
variancia-analízisnek nevezik.” Írja KERÉKGYÁRTÓ GY-NÉ – 
MUNDRUCZÓ GY. – SUGÁR A. (2001)   
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Ha egy sokaságot részekre bontunk, az eltérésnégyzet-összegek közt az 
alábbi összefüggés áll fenn: 
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SST=SSK+SSB 
Az azonosság azt fejezi ki, hogy az átlagtól vett teljes eltérésnégyzet-összeg 
(SST) két részre bontható: 
•••• A külső eltérésnégyzet-összeg (SSK) azt a részt mutatja, amelyet az egyes 

részsokaságban számított átlagok eltérései magyaráznak, azaz ez a 
csoportosítás hatása a szóródásra. Értékét a teljes eltérésnégyzet-
összeghez viszonyítva a H2 mérőszámhoz jutunk. 

 A H mérőszámot szóráshányadosnak nevezzük. A szóráshányados 
négyzete: H2 arra ad választ, hogy a csoportosító ismérv milyen 
hányadban, hány százalékban magyarázza a vizsgált mennyiségi ismérv 
variációját. 

•••• A belső eltérésnégyzet-összeg (SSB), amelynek nagyságát a csoportosító 
ismérven kívül, egyéb tényezők magyaráznak. Ez a szóródásnak az a 
része, amit a csoportosító ismérv nem magyaráz. 

 

A variancia-analízis arra keresi a választ, hogy az SSK a csoportosító 
ismérvnek köszönhető eltérésnégyzet-összeg szignifikáns nagyságrendű-e.  
 A próbafüggvény: 
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egy M-1, n-M szabadságfokú F-elosztást követ, ha igaz a nullhipotézis. 
Ebben az esetben a számláló, és így a próbafüggvény nulla értéke szól a 
nullhipotézis teljesülése mellett leginkább, hiszen ez azt jelenti, hogy minden 
részátlag pontosan megegyezik egymással. Minél nagyobb a számláló értéke 
(és ezzel párhuzamosan csökken a nevezőé), annál inkább eltérnek a 
részátlagok egymástól A hipotézisvizsgálat feladata az, hogy meghatározza 
azt a kritikus értéket, amely felett a részátlagok eltérése már nem tekinthető 
véletlen ingadozásnak KROPFL B. et al. (2000). 
 
A számítások áttekinthetősége miatt az eredményeket az SPSS az alábbi 
módon rendezi: 

 

A variancia 
eredete 

Eltérés 
négyzetösszeg 

Szabadságfok 
Átlagos 

négyzetösszeg 
F 

Külső  
(csoportok közt) 
Belső 
(csoportokon belüli) 

SSK 
 

SSB 

M-1 
 

n-M 

MSK=SSK/M-1 
 

MSE=SSE/n-M 

MSK/MSE 
 
- 

Teljes SST n-1 - - 
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Ez a típusú elrendezés látható a dolgozatom 5. mellékletében a 
varianciaanalízis vizsgálataim SPSS outputjaként.  
 
3.4.3 Lineáris regresszió és korreláció 
  
A legkisebb négyzetek módszerével előállított egyenest első regressziós 
egyenesnek nevezzük, ha a függőleges távolságokra minimalizálunk, illetve 
második regressziós egyenesnek nevezzük, ha a vízszintes távolságokra 
minimalizálunk. Ez a két egyenes általában nem esik egybe. 
A két regressziós egyenes között annál nagyobb a különbség, minél jobban 
szóródnak a ponthalmaz pontjai. Minél nagyobb a szóródás, annál 
nehezebben lehet a ponthalmazt egyetlen egyenessel jellemezni. 
Ha a két egyenes között nagyon kicsi a különbség, a ponthalmaz nagyon jól 
jellemezhető egy egyenessel; ha azonban a különbség nagy az egyenessel 
való jellemzés értelmetlenné válik. 
A két regressziós egyenes meredekségének segítségével mennyiségileg is 
jellemezhetjük, hogy a lineáris trend mennyire illeszkedik a ponthalmazra, 
azaz milyen erős a lineáris kapcsolat a két mérhető mennyiség, ismérv között. 
 
A korrelációanalízis célja, hogy a feltárt kvalitatív összefüggést 
számszerűsítse, és ezáltal az összehasonlítást és a kiértékelést lehetővé tegye. 
 
A lineáris korrelációanalízis azt vizsgálja, hogy mennyire tér el az első 
regressziós egyenes meredeksége a másodiktól.  
 
A lineáris regressziós vizsgálat (a legkisebb négyzetek módszerének 
segítségével) két egyenest szolgáltat. A két egyenes az ismérvek közötti 
lineáris összefüggést lineáris függvény segítségével modellezi. 
Mindkét regressziós egyenes általában eltér valamennyire a berajzolt 
úgynevezett trend egyenestől. (A gyakorlatban azonban, általában az első 
regressziós egyenest tekintjük trend egyenesnek.) 
A trend egyenes, illetve a regressziós egyenes egyenletének segítségével 
lehet az ismérvek között lineárisnak feltételezett összefüggést megállapítani: 
az egyenes egyenletéből leolvasható, hogy az egyik mennyiség megváltozása 
mennyire befolyásolja a másik mennyiség megváltozását. Kiszámítható 
továbbá az egyenes egyenletének ismeretében az is, hogy az egyik mennyiség 
adott értékéhez a másik mennyiségnek mekkora értéke tartozik. 
 
A lineáris korrelációs együttható segítségével a mennyiségek közötti 
lineáris kapcsolat erőssége jellemezhető. A korrelációs együttható 
ismeretében megállapíthatjuk, hogy jogos volt-e két mennyiség között 
lineáris kapcsolatot feltételeznünk. 
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Ha a korrelációs együttható értéke nulla (r = 0), akkor semmilyen lineáris 
kapcsolat nincs a két mennyiségi (változó) között. Ebben az esetben a trend 
egyenes felállításának nincs semmi értelme. 
Ha az r értéke 1 vagy -1 (|r| = 1) a mennyiségek között lineáris kapcsolat van. 
A rendezett párok által meghatározott pontok ekkor egy egyenesre 
illeszkednek. Azt mondjuk, hogy a mennyiségek között a lineáris függőség 
erős, ha 0,7 ≤ |r| < 1, és a lineáris függőség gyenge, ha 0,1 ≤ |r| ≤ 0,4. 
Megfigyelhető azonban, hogy ha kevés adat áll rendelkezésünkre, akkor az |r| 
értéke mindig magasabb, ugyanazon típusú ismérvekre vonatkozó mérési 
adatok esetén nagyon ingadozik. Az ingadozás csökken, ha a minta nagysága 
(az adatok száma) nő. A mennyiségek közötti lineáris függőség erősségét 
azonban nemcsak az r értéke határozza meg, hanem erősen függ a 
mennyiségek által hordozott tartalomtól is. A korrelációs együttható előjele 
attól függ, hogy a kapott regressziós egyenes meredeksége milyen. Az r 
értéke pozitív, ha a regressziós egyenes szigorúan monoton nő, negatív, ha 
szigorúan monoton csökken. M. R. SPIEGEL (1995) 
 
A regresszió számítás, akárcsak a korrelációszámítás, csak akkor 
alkalmazható, ha kellő számú adat áll rendelkezésünkre. Ha az n értéke túl 
kicsi (n < 5), akkor a kapott eredmények semmitmondóak. 
Mindkét módszer nagyon érzékeny a kiugró értékekre is: azaz a többitől 
nagyon elütő adat erősen befolyásolja a kapott eredményeket.  
 
A regresszió és korreláció számítással pusztán formális lineáris kapcsolat 
teremthető az ismérvek között. Ezek a módszerek azonban nem mondanak 
semmit az összefüggés okairól. Pusztán a statisztika módszereivel nem 
dönthetjük el, hogy lehetséges-e az ismérvek között ok-okozati összefüggés, 
vagy mit tekinthetünk oknak, és mit okozatnak. Ezeket csak az összefüggés 
tartalmát vizsgálva lehet eldönteni. 
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4. EREDMÉNYEK 
 
4.1 Kérdőíves felmérés eredményei 
 
A kérdőíves felmérésem az ország egész területén – összesen 18 megyében és 
Budapesten – működő KKV vállalkozásoknál készült. A választ adó 
vállalkozások 55% mikro-, 22,7% kis- illetve 22,3 % középvállalkozás. 
A válaszok település típus szerinti megoszlását tekintve: 18% Budapest, 
64% város, 18% község. A tulajdoni formát vizsgálva megállapítható, hogy 
a legtöbb válaszadó Kft. formában működik, de elmondható az is, hogy 
minden típusú profitorientált tulajdoni formából érkeztek válaszok, melynek 
megoszlását a 20. táblázat szemlélteti. 
Az egyes táblázatokban, a vállalkozások számát tekintve természetesen azért 
van eltérés, mert nem minden válaszadó válaszolt minden kérdésre.  
 
20. táblázat: Tulajdoni forma szerinti megoszlás 
 

Megnevezés Vállalkozások száma, db Megoszlás, % 
Egyéni vállalkozás 62 12,3 
Bt. 80 15,8 
Kft. 308 60,8 
Rt. 34 6,7 
Kkt. 2 0,4 
Szövetkezet 13 2,6 
Egyéb 7 1,4 
Összesen 506 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
Az ágazati besorolást a KSH szerinti kategóriák alapján határoztam meg, a 
vizsgált KKV-k számát és megoszlását a 21. táblázat tartalmazza. 
 
21. táblázat: Ágazati tevékenység szerinti megoszlás 
 

Megnevezés Vállalkozások száma, db Megoszlás, % 
Mezőgazdaság 65 12,7 
Ipar 78 15,5 
Építőipar 78 15,5 
Turizmus, vendéglátás 29 5,8 
Szállítás 23 4,6 
Posta, távközlés, hírközlés 5 1,0 
Kereskedelem 128 25,4 
Informatika 11 2,2 
Egyéb 87 17,3 
Összesen 504 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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A táblázat adataiból megállapítható, hogy a válaszadók közül a legtöbben a 
kereskedelemben 25,4% a legkevesebben a posta, távközlés, hírközlés 
nemzetgazdasági ágban működnek. 
 
A tulajdonosi szerkezetet vizsgálva megállapítható, hogy a válaszadók 
többsége 63,7% 2-9 fő közötti tulajdonossal, 28,8% 1 tulajdonossal, 7,5%  
9-nél több tulajdonossal rendelkezik.  
Arra a kérdésre, hogy a vezető tulajdonos-e 84,4% válaszolt igennel, vagyis 
elmondható az, hogy a kis- és középvállalkozások esetében a tulajdonos és a 
menedzser személye zömében egybeesik. 
 
A vállalkozások vezetőinek a végzettségi fokára jellemző a felsőfokú 
végzettség 58%-ban, míg a középfokú végzettség 41%, de volt 8 eset ahol 
alapfokú végzettségű a vezető, mely az összes válaszadó mindössze 1%-át 
tette ki.  
 
A vállalkozások 45% alkalmaz saját könyvelőt, míg 55% könyveltetési 
szolgáltatást vesz igénybe, de van olyan eset is, amikor maga a tulajdonos, 
vagy annak valamelyik családtagja végzi el a könyvelési feladatokat. 
 
Megvizsgáltam az üzleti tervezést és a tervezést indukáló okokat. 
Elmondható, hogy a vállalkozások többsége 74,4%-a készített üzleti tervet, a 
válaszadók 33%-a készít rendszeresen stratégiai tervet, míg 59% készít a 
mindennapi üzletmenethez kapcsolódó operatív tervet is. 
 
22. táblázat: Üzleti tervet készítő vállalkozások megoszlása 
 

Megnevezés Vállalkozások száma, db Megoszlás, % 
Igen készít üzleti tervet 373 74,4 
Nem készít üzleti tervet 129 25,6 
Összesen 502 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
Üzleti tervet a legtöbb vállalkozás csökkenő sorrendben: 1. pályázatkészítési 
célból, 2. hitelfelvétel miatt 3. saját információszerzési célból 4. projekt, vagy 
vállalkozás indításának céljából 5. egyéb célból készítenek. Az üzleti terv 
készítésének gyakoriságánál a legtöbben az évente egyszeri alkalmat jelölték 
meg. A vállalkozások 64% önállóan oldja meg a tervkészítést, míg 36% 
külső vállalkozást bíz meg, vagy mással készítteti el. 
 
A válaszadókkal értékeltettem a vállalkozások belső erőforrással való 
gazdálkodásának a problémás illetve nem problémás területeit oly módon, 
hogy a különböző kategóriákat 1-5-ig kellett jelölni. A kiértékelés alapján az 
alábbi sorrend állapítható meg (a rangsor a legproblémásabb területtel 



Eredmények 

 89

kezdődik): 1. pénz és tőkegazdálkodás, 2. anyag és energiagazdálkodás, 3. 
munkaerő gazdálkodás, 4. tárgyi eszközgazdálkodás, 5. információ-
gazdálkodás. A sorrendet az egyes válaszok súlyozását követően állapítottam 
meg. 
 
Megvizsgáltam azt is, hogy a külső környezeti tényezőkhöz való 
alkalmazkodás mennyire jelent problémát a vállalkozásoknak. Ebben az 
esetben szintén 1-5-ig kellett jelölni az egyes válaszokat a probléma fokának 
megfelelően. A kiértékelés alapján az alábbi sorrend állapítható meg (a 
rangsor a legproblémásabb területtel kezdődik): 1. gazdasági környezet 
(infláció, gazdasági teljesítmény), 2. pénzügyi környezet (adók, kamatok, 
hitelfelvétel, pályázat), 3. politikai környezet (megbízhatóság, 
kiszámíthatóság), 4. verseny környezet (piaci szereplők, versenytársak 
magatartása) 5. jogi környezet (jogszabályok, törvények, rendeletek),  6. 
technológiai környezet (innováció, beruházás) 7. társadalmi és kulturális 
környezet (munkaerő, hagyományok). A rangsort az egyes válaszok 
súlyozását követően állapítottam meg. 
 
A kontrollinggal kapcsolatos kérdéskör első pontja azt értékelte, hogy mit 
jelent a KKV-szektorban működő vállalkozások számára a kontrolling 
tevékenység. Az eredményt a 23. táblázat tartalmazza. 
 
23. táblázat: A kontrolling jelentése a vállalkozók számára 
 

Megnevezés Vállalkozások száma, db Megoszlás, % 
Vállalkozás ellenőrzés 255 51,9 
Vállalkozás értékelés 134 27,3 
Vállalkozás szervezése 92 18,8 
Egyéb 10 2,0 
Összesen 491 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a kontrollingot legtöbb esetben a 
vállalkozások ellenőrzésével azonosítják. 
 
A vizsgált 506 válaszadóból arra a kérdésre, hogy alkalmaz-e az ön 
vállalkozása kontrollingot 498 válaszolt, melyből 194 esetben (39%) 
alkalmaznak, 304 esetben (61%) nem alkalmaznak kontrollingot. A 
kontrollingot alkalmazók a legtöbbször azért végzik – e tevékenységet, mert 
megalapozza a gazdaságos, eredményes és hatékony működést. Kisebb 
hányaduk azzal indokolta, hogy közvetlen és közvetett előnyei vannak a 
vállalkozás működése során, de vannak olyanok, akik azt válaszolták, hogy 
azért alkalmazzák, mert a könyvelői szoftver tartalmaz kontrolling modult. 
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A kontrollingot nem alkalmazó vállalkozások a legtöbben azzal indokolták 
válaszukat, hogy nincs rá szükség, mert nélküle is jól működik a vállalkozás, 
nem ismerik ezt a tevékenységet, illetve nem tudják, milyen előnyökkel járna 
a vállalkozásra nézve.  
 
Tekintettel arra, hogy a válaszadók többsége nem alkalmaz kontrollingot, 
rákérdeztem arra, hogy szeretné megismerni, ismereteit bővíteni 
kontrollinggal kapcsolatosan, melyre a válaszadók 60,7%-a igennel válaszolt.  
A kontrolling szoftver vásárlásának hajlandósága 32,9%, míg arra a kérdésre, 
hogy alkalmazna-e kontrollert a vállalkozás a válaszadók 26,9% válaszolt 
igennel.  
 
A vállalkozások többsége 61,1% kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot, 23,8% 50-100 
ezer Ft-ot, 14,4 % 100-500 ezer Ft-ot illetve 0,7% több mint 500 ezer Ft-ot 
költ, vagy költene kontrollingra havonta. 
  
A továbbiakban azt vizsgáltam – két illetve többváltozós elemzéssel, – hogy 
milyen összefüggéseket lehet feltárni a kontrolling alkalmazásával 
kapcsolatosan.  
Településforma szerinti bontásban megállapítható, hogy a legnagyobb 
arányban Budapesten, míg legkisebb arányban a községekben alkalmaznak 
kontrollingot.  
 
24. táblázat:  Kontrollingot alkalmazók települési forma szerinti 

megoszlása, %-ban 
 

Megnevezés Budapest Város Község Összesen 
Kontrollingot alkalmaz 50,6 38,6 30,0 39,1 
Kontrollingot nem alkalmaz 49,4 61,4 70,0 60,9 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
Megvizsgáltam a kontrolling alkalmazásának gyakoriságát a KKV szektoron 
belüli vállalkozások esetében ágazati bontás szerint. A 25. táblázat adatai 
alapján megállapítható, hogy a leggyakrabban az ipari tevékenységet végző 
vállalkozások (51,9%), a turizmus (42,3%), illetve a kereskedelem (40,2%) 
területén alkalmazzák. Azoknál a tevékenységeknél gyakoribb az elterjedése 
ahol folyamatos a hozamtermelés illetve a termelési folyamatok 
komplikáltabb menedzselésével – pl. logisztika – kell a mindennapi 
üzletmenetet működtetni. Az alábbi táblázat részletesen mutatja be az egyes 
ágazatok értékeit. 
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25. táblázat:  Kontrolling alkalmazása ágazatok szerinti bontásban, 
vállalkozások száma és megoszlása szerint 

 
Vállalkozások száma, db Megoszlás, % 

Megnevezés Van 
kontr. 

Nincs 
kontr. 

összesen 
Van 

kontr. 
Nincs 
kontr. 

összesen 

Mezőgazdaság 16 48 64 25,0 75,0 100,0 
Ipar 40 37 77 51,9 48,1 100,0 
Építőipar 31 46 77 40,3 59,7 100,0 
Turizmus, vendéglátás 11 15 26 42,3 57,7 100,0 
Szállítás, raktározás 9 14 23 39,1 60,9 100,0 
Hírközlés 0 5 5 0,0 100,0 100,0 
Kereskedelem 51 76 127 40,2 59,8 100,0 
Informatika 3 7 10 30,0 70,0 100,0 
Egyéb 33 53 86 38,4 61,6 100,0 
Összesen 194 301 495 39,1 60,9 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A kontrollingot alkalmazók, illetve nem alkalmazók méret kategóriák szerinti 
száma, illetve megoszlása az alábbi módon alakul: 
 
26. táblázat:  Kontrolling alkalmazók méret szerinti bontásban, 

vállalkozások száma és megoszlása szerint 
 

Vállalkozások száma, db Megoszlás, % 
Megnevezés Van 

kontr. 
Nincs 
kontr. 

összesen 
Van 

kontr. 
Nincs 
kontr. 

összesen 

Mikrovállalkozás 66 205 271 24,4 75,6 100,0 
Kisvállalkozás 55 58 113 48,7 51,3 100,0 
Középvállalkozás 73 39 112 65,2 34,8 100,0 
Összesen 194 302 496 39,1 60,9 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A 26. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a vállalkozás méretének 
növekedésével, nő a kontrolling alkalmazásának gyakorisága. Ez azzal 
magyarázható, hogy a nagyobb vállalkozások többet veszíthetnek, illetve 
összetettebb szervezési, irányítási, és vezetési feladatokat kell teljesíteni, a 
környezethez való alkalmazkodás érdekében. 
 
Meghatároztam a 2002-2006-os évek átlagárbevétel szintjét, majd ezzel 
számolva azt vizsgáltam meg, hogy a kontrollingot alkalmazó vállalkozások 
gyakorisága összefüggésben van-e az árbevétel nagyságával. Az elemzést a 
27. táblázat mutatja be:  
 
 
 



Eredmények 

 92 

27. táblázat:  Kontrolling alkalmazásának megoszlása az átlag árbevétel 
alapján 

 

Megnevezés 
0-500  
M Ft 

500 M Ft – 
1 Mrd Ft 

1 Mrd 
Ft felett 

Összesen 

db 112 19 38 169 
Kontrollingot alkalmaz  

% 31,0 63,3 80,9 38,6 
db 249 11 9 269 

Kontrollingot nem alkalmaz 
% 69,0 36,7 19,1 61,4 
db 361 30 47 438 

Összesen 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A táblázat adataiból egyértelműen leolvasható az, ha nő az árbevétel, akkor 
nő a kontrolling alkalmazásának a gyakorisága is. Az 1 Milliárd Ft feletti 
átlag árbevételt elérő vállalkozások több mint 80%-a alkalmaz kontrollingot. 
 
A továbbiakban megvizsgáltam a 2002-2006-os évek átlag alkalmazotti 
létszámát, majd azt tekintettem át, hogy a kontrollingot alkalmazó 
vállalkozások gyakorisága van-e összefüggésben a vállalkozások méretével. 
Az elemzést a 28. táblázat mutatja be:  
 
28. táblázat:  A kontrolling alkalmazásának gyakorisága, a  

méretkategóriák alapján 
 

Megnevezés 0-9 fő 10-49 fő 50-249 fő Összesen 
db 74 52 55 181 

Kontrollingot alkalmaz 
% 26,8 50,0 68,8 39,3 
db 202 52 25 279 

Kontrollingot nem alkalmaz 
% 73,2 50,0 31,2 60,7 
db 276 104 80 460 

Összesen 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, ha nő az alkalmazotti 
létszám, vagyis a vállalkozás mérete akkor nő a kontrolling alkalmazásának a 
gyakorisága is. A középvállalkozások 68,8%-a alkalmaz kontrollingot. 
 
Szoros korreláció figyelhető meg azon a téren is, hogy a méretkategóriák 
növekedésével összefüggésben nő a kontrollinggal kapcsolatos ismeretbővítési 
hajlandóság. Úgy vélem ez logikus következménye annak, hogy a méret 
növekedésével nő a kontrolling iránti igény. Egy bizonyos vállalkozási 
méretnagyság fölött már nehezebb a környezet dinamikus változásaihoz való 
alkalmazkodás megteremtése, ezért elengedhetetlen a kontrolling alkalmazása, 
mely által az ellenőrzés az elemzés és irányítás hatékonyabbá válik. 
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29. táblázat:  Kontrollinggal kapcsolatos ismeretbővítés hajlandósága, a 
méretkategóriák alapján  

 

Megnevezés 0-9 fő 10-49 fő 50-249 fő Összesen 
db 152 66 60 278 

Ismeretbővítés igen 
% 55,1 64,1 75,9 60,7 
db 124 37 19 180 

Ismeretbővítés nem 
% 44,9 35,9 24,1 39,3 
db 276 103 79 458 

Összesen 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a kontrolling eszközrendszerei közül a 
kontrollert, és a rendszert támogató szoftvert, milyen arányban alkalmazzák az 
egyes vállalati méretkategóriában lévő gazdálkodók. Illetve arra kérdeztem, rá 
hogy a kontrolling tevékenységre mennyi pénzt hajlandóak áldozni. 
Arra a kérdésre, hogy alkalmazna-e a vállalkozás kontrollert, a különböző 
méretkategóriában az alábbi válaszok születtek:  
 
30. táblázat:  A kontroller alkalmazásának megoszlása a  

méretkategóriák szerint 
 

Megnevezés 0-9 fő 10-49 fő 50-249 fő Összesen 
db 39 33 47 119 

Kontroller igen 
% 14,3 32,4 60,3 26,3 
db 234 69 31 334 

Kontroller nem 
% 85,7 67,6 39,7 73,7 
db 273 102 78 453 

Összesen 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 

Ebben az esetben lényegesen kevesebben válaszoltak igennel nyilván 
mérlegelve a kontroller alkalmazásának a lehetőségét és anyagi vonzatát ez 
érthető is. Azonban az megállapítható, hogy a méretkategóriák 
növekedésével arányaiban nő a kontrollert alkalmazó vállalkozások száma. 
 
A vizsgálatba bevont vállalkozásoktól megkérdeztem azt is, hogy vásárolna-e 
kontrollinggal kapcsolatos szoftvert, melyre az alábbi válaszok születtek: 
 
31. táblázat:  Kontrolling szoftver vásárlásának hajlandósága  

méretkategóriák szerint 
 

Megnevezés 0-9 fő 10-49 fő 50-249 fő Összesen 
db 71 34 43 148 

Szoftver igen 
% 26,1 33,1 54,5 32,6 
db 202 69 36 307 

Szoftver nem 
% 73,9 66,9 45,5 67,4 
db 273 103 79 455 

Összesen 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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Ebben az esetben adtak legkevesebben igen választ, de itt is megfigyelhető, 
hogy a vállalkozás méretével nő a szoftver-alkalmazási hajlandóság. 
 
A 32. táblázat segítségével azt mutatom, be, hogy azok, akik nem 
alkalmaznak kontrollingot, illetve kevesebb pénzt szánnának ezen 
tevékenység működtetésére, akkor mindez az adózás előtti eredményeikben is 
tükröződik.  
 
32. táblázat:  A kontrolling tevékenységre szánt pénz havonta és az átlag 

adózás előtti eredmény összefüggése a kontrollingot 
alkalmazók és nem alkalmazók körében  

 
50 E Ft alatt 50-100 E Ft 100-500 E Ft 500 E Ft fölött 

Megnevezés átlag adó  
E Ft 

elemszám 
átlag adó  

E Ft 
elemszám 

átlag adó  
E Ft 

elemszám 
átlag adó  

E Ft 
elemszám 

Igen 59 130 45 101 209 56 190 921 43 535 264 2 
Nem 18 741 156 25 593 32 71 163 8 0 0 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A táblázat adataiból látható, hogy a kontrolling alkalmazására havonta 
fordított pénz és az adózás előtti eredmény mértéke között összefüggés van. 
Tehát, ha a vállalkozás több pénzt fordít erre a tevékenységre, akkor az 
számára kedvezőbb helyzetet teremt.  
 
A vállalkozások eredményességének vizsgálatánál az adózás előtti 
eredmény kategóriáját használom, ezzel kiszűrve az adó torzító hatását, 
illetve figyelmen kívül helyezem az esetleges jövedelem kivonások miatti 
különbségeket. Úgy gondolom ez az eredménykategória egzakt képet ad, és a 
lehető legjobb összehasonlíthatóságot biztosítja. 
 
Két mutatócsoportot különítettem el, a kapcsolatot és a különbséget jelző 
mutatókat. Vizsgálataim során a különbségek megállapítását statisztikai t–
próba, a kapcsolati összefüggést khí négyzet próba, korrelációs analízis 
segítségével végeztem el.  
 
Az 1. elemzésből (4. melléklet) megállapítható, hogy a kontrollingot alkalmazó 
illetve nem alkalmazó KKV vállalkozások viszonyában – a 2006. évi – adózás 
előtti eredményt tekintve 5%-os szignifikancia szinten statisztikailag igazolt, 
jelentős különbség van. Azért a 2006. évet vettem alapul, mert ebben az esetben 
áll a rendelkezésemre a legtöbb adat. Mivel a kontrollingot nem minden 
vállalkozás 2006-ban vezette be ezért ennek hatása 2006-ban eltérő módon 
érvényesül, de erre a későbbi vizsgálataim során visszatérek. 
 
A 2. elemzésben (4. melléklet) khí négyzet próbával azt vizsgáltam, hogy 
milyen a kapcsolat a kontrollingot alkalmazó és nem alkalmazó KKV 
vállalkozások között a 2006. évi adózás előtti eredmény tekintetében. 
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Megállapítható, hogy 5%-os szignifikancia szinten n = 386 esetben vizsgálva 
igazolt kapcsolatot kaptam. Az r = 0,16 korrelációs együttható alapján a 
kapcsolat gyengének tekinthető.  
 
A 3. elemzésben (4. melléklet) khí négyzet próbával az adózás előtti 
eredmény 5 éves átlaga alapján vizsgáltam a kontrolling alkalmazásának és 
az eredménynek a kapcsolatát. N = 406 esetre r = 0,24 vagyis gyenge 
közepes szignifikáns kapcsolat mutatkozik, mely alapján a kapcsolat 
jellemző. 
 
A 4. elemzésben (4. melléklet) azt néztem meg, hogy milyen kapcsolat 
mutatkozik a vizsgált évek adózás előtti eredményét tekintve, azaz mennyire 
„stabil” változónak tekinthető az adózás előtti eredmény. Kétváltozós 
korrelációs együtthatóval a kapcsolat erősségét figyelhetjük meg, melyből az 
látható, hogy 2005-ös évhez hasonló a 2006-os, a 2002-es év, a 2003-as és 
2004-es év inkább egymással mutat szoros kapcsolatot. Ilyen értelemben a 
vizsgált időszak két részre osztható. Megjegyzem, csak azokat a 
vállalkozásokat vizsgáltam, melyek minden évben szolgáltattak adatot, 
vagyis n = 185 eset. 
 
Az 5. elemzésben (4. melléklet) t-próbával azt vizsgáltam, hogy a mikro és 
kisvállalkozások egyes méretkategóriáknak megfelelően a 2006-os adózás 
előtti eredmény vonatkozásában milyen különbségek vannak. Megállapítható, 
hogy a mikro és kisvállalkozások csoportjára vonatkozóan 5% hibahatár 
mellett szignifikáns különbségek vannak. 
 
A 6. elemzésben (4. melléklet) khí négyzet próbával vizsgáltam a kontrolling 
és az adózás előtti eredmény kapcsolatát. Elmondható, hogy a mikro 
vállalkozások esetében szignifikáns kapcsolat van n = 178 esetében a 
korrelációs együttható r = 0,2. A kis vállalkozások csoportjában nincs 
kapcsolat n = 98 esetében a korrelációs együttható r = 0,05. A 
középvállalkozások csoportjában gyenge kapcsolat van r = 0,1 vagyis 10% 
szinten igazolt csupán a kapcsolat. 
 
A 7. elemzésben (4. melléklet) azt vizsgáltam meg, hogy az előbbiek során 
megállapított „nincs” vagy gyenge kapcsolatnak mi lehetett az oka. Ezért az 
átlagos adózás előtti eredménnyel kellett kalkulálni, amely minden adatra, 
tehát a teljes adatbázisra kiterjed. A kapcsolat bizonyított n = 406 esetre r = 
0,24 korrelációs szinten.  
Mivel az adózás előtti eredmény alakulását számos tényező együttesen 
határozza meg, ezért az r = 0,24 együttható elfogadható, értékelhető 
kapcsolatot jelent. Ebben az esetben az r együttható relatív súlya a fontos 
információ. 
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A 8. elemzésben (4. melléklet) azt vizsgáltam meg - a 2006-os évre 
vonatkozóan -, hogy milyen kapcsolat van az adózás előtti eredmény és a 
kontrollingra szánt kiadás között. Megállapítható, hogy n = 331 esetre a 
korrelációs együttható értéke r = 0,2, vagyis van kapcsolat. Megfigyelhető az, 
ha nő a kontrollingra szánt kiadás, akkor nő a vállalkozások eredményessége.  
 
A 9. elemzés alapján (4. melléklet) megállapítható, hogy a kontrollingra 
szánt kiadás és az egyes évek közötti adózás előtti eredményre vonatkozó 
kapcsolat változó. A 2002-es évre ez a kapcsolat kevésbé jellemző, a 2003-as 
évre és a 2006-os évre érvényes kapcsolat mutatható ki. Tehát az 
eredménytől függő kontrollingra szánt kiadás különböző szinten változik 
évről évre. Ezért megnéztem 5 év átlagos adózás előtti eredményének értékét 
is. A kapcsolat n = 344 esetén, r = 0,22 korrelációs szinten szignifikánsan 
igazolt. 
Azt lehet mondani, hogy a kontrollingra szánt összeg lehet ok és okozat 
változó is, mivel a vállalkozás eredményéből következik az, ha nagyobb az 
eredmény többet tudnak fordítani kontrollingra, de ez fordítva is igaz. 
 
Varianciaanalízissel vizsgáltam, hogy az adózás előtti eredmény alakulását, 
mely tényezők határozzák meg. Azért választottam a varianciaanalízist, mert 
így a hatótényezők súlyát tudtam értékelni. Az elemzés részleteit az 5. 
mellékletben közlöm. 
 
Áttekintettem, hogy a vizsgálatban szereplő tényezők milyen mértékben 
magyarázzák az eredményváltozó varianciáját. Az, hogy mennyi pénzt 
szánna a kontrolling tevékenységre a vállalkozás szembetűnően szignifikáns 
kapcsolatot mutat az eredményváltozó varianciájával. Tehát az 
eredményesebb vállalkozások fordítanak többet kontrollingra. A 
kontrolling tevékenység révén a vállalkozások stabilabban gazdálkodnak.  
A varianciaanalízist számos esetre alkalmazva megállapítható, hogy az 
adózás előtti eredményre ható belső tényezők közül a legnagyobb 
befolyással a vállalkozás pénz és tőke ellátottságát kell megemlíteni. 
Kiemelt befolyással van az eredménykategória alakulására a külső környezeti 
tényezők közül a gazdasági és a jogi környezet is. 
 
Megvizsgáltam azokat a vállalkozásokat, melyek alapításuktól kezdve 
alkalmazzák a kontrollingot és megnéztem ezeknél az eredményre gyakorolt 
hatást. Megállapítható, hogy a kontrolling eredményre gyakorolt hatása 
hosszabb időszakban (3-5 év) kifejezőbb, jellemzőbb. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy erősen változó gazdasági környezetben és nehéz 
versenyhelyzetben lévő KKV-k eredmény alakulása nem csak a 
kontrollingtól függ.  
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Az általam vizsgált mintában különböző tevékenységi területekről, ágazatokból 
származó vállalkozások adatait vizsgáltam. Elsősorban arra voltam kíváncsi, 
hogy az eltérő tevékenységek, ágazatok között milyen különbség van a 
kontrolling alkalmazása és nem alkalmazása esetében. A 33. táblázat jól mutatja, 
hogy az aggregált adatoknál szinte mindegyik tevékenységnél az adózás előtti 
eredmény kedvezőbb a kontrolling alkalmazása esetében. Mindezek alapján 
megállapítható, hogy a kontrolling nem ágazatfüggő. 
  
33. táblázat: Átlagos adózás előtti eredmény kontrollingot alkalmazók és 

nem alkalmazók körében (2002-2006) 
 

Érték  
Vállalkozások 

száma, db 
Érték  

Vállalkozások 
száma, db Megnevezés 

Van kontrolling Nincs kontrolling 
Mezőgazdaság 84166,7 14 129932,5 33 
Ipar 91892,1 37 75514,6 27 
Építőipar 17165,8 21 16007,1 42 
Turizmus, vendéglátás 12046,2 10 4356,6 11 
Szállítás 5843,0 8 17993,9 13 
Posta, távközlés   602,5 4 
Kereskedelem 87817,9 43 8265,5 62 
Informatika 36513,8 3 3444,8 7 
Egyéb 76289,4 27 4021,8 43 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
Fontosnak tartom megvizsgálni a b trend együtthatót, mely az illeszkedéstől 
függően kifejezhet növekedést, utalhat stabilitásra, negatív előjel esetén 
csökkenést jelent.  
Az adózás előtti eredményre vonatkozóan a b trend együtthatót határoztam 
meg az egyes tevékenységekre vonatkozóan, melyet a 34. táblázat mutat be. 
 
34. táblázat: Adózás előtti eredmény b trendegyütthatójának alakulása a 

kontrollingot alkalmazók és nem alkalmazók körében 
(2002-2006) 

 

Van kontrolling Nincs kontrolling 
Megnevezés 

„b” érték  
Vállalkozások 

száma, db 
„b” 

érték  
Vállalkozások 

száma, db 
Mezőgazdaság 21550 7 -2323 15 
Ipar 5430 24 -6653 13 
Építőipar 4868 9 -7217 15 
Turizmus, vendéglátás 1031 4 -4643 4 
Szállítás 823 3 -11259 4 
Posta, távközlés   196 3 
Kereskedelem 3530 14 -2999 19 
Informatika -862 1 -1143 5 
Egyéb 5433 11 -4068 16 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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A táblázat adataiból megállapítható, hogy a kontrollingot alkalmazók 
esetében kedvezőbb a helyzet. A kontrollingot alkalmazó vállalkozások 
esetében nagyobb értékeket kapunk b együtthatóra vonatkozóan, tehát az 
eredmény növekedését, stabilitást figyelhetünk meg, mely független a 
tevékenységektől. 
 
A vállalkozási méret függvényében vizsgált b trendegyüttható esetében 
ugyancsak a kontrolling előnye látható. Az összehasonlítást (2002-2006) 
közötti időszakra végeztem el.  
 
35. táblázat: Adózás előtti eredmény b trendegyütthatójának alakulása 

méret alapján, kontrollingot alkalmazók és nem 
alkalmazók körében (2002-2006) 

 
Van kontrolling Nincs kontrolling 

Megnevezés „b” 
érték  

Vállalkozások 
száma, db 

„b” 
érték 

Vállalkozások 
száma, db 

Mikro vállalkozás, 1-9 fő 2059 20 285 50 
Kisvállalkozás, 11-49 fő 3994 29 3191 25 
Középvállalkozás, 50-250 fő 11788 24 -20882 17 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A 35. táblázat alapján megállapítható, hogy minden méretkategóriában 
kedvezőbb a helyzet a kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetében tehát 
megállapítható, hogy a kontrolling eredményre gyakorolt hatása független 
a méretkategóriáktól. 
 
A 36. táblázat azt igazolja, hogy a kontrollingot alkalmazó vállalkozásoknál a 
b trend együttható nagyobb, vagyis a kontrolling alkalmazásával kedvezőbb 
helyzet alakul ki, a különbség a kontrollingra fordított kiadások tekintetében 
is jellemző. 
 
36. táblázat: Adózás előtti eredmény b trendegyütthatójának alakulása a 

kontrolling-tevékenységre szánt kiadások tükrében (2002 – 
2006) 

 
Van kontrolling Nincs kontrolling 

Megnevezés „b” 
érték 

Vállalkozások 
száma, db 

„b” 
érték 

Vállalkozások 
száma, db 

Kontrollingra szánt összeg 
50 E Ft alatt/hó 

6425 23 -299 50 

Kontrollingra szánt összeg 
50-100 E Ft között/hó 

5093 20 -7533 16 

Kontrollingra szánt összeg 
100-500 E Ft között/hó 

9312 19 -28359 9 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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A kapcsolatok alakulását időben is elemeztem, ezért a 2002-2006-ig terjedő 
időszakban a vállalkozói adatkörökből kiválasztottam azokat, melyekre a 
dinamikus vizsgálat elvégezhető volt. Az időbeni változás módszertani 
okokból főképp lineáris trend analízissel végezhető el. Fontosabb 
eredményként megállapítható, hogy határozott különbség van a kontrollingot 
alkalmazó, és nem alkalmazó vállalkozások csoportjai között az adózás előtti 
eredmény függvényében a vizsgált időszakban.  
 
Az adatok azt bizonyítják (trendanalízis), hogy a kontrollingot alkalmazó 
vállalkozások körében az adózás előtti eredmény változása növekvő 
tendenciájú szemben a másik csoporttal, ahol mindez csökkenő tendenciát 
mutat. Ezt a – továbbiak szempontjából – fontos megállapítást jól szemlélteti 
a következő ábra: 
 

Az adózás előtti eredmény lineáris trendje a kontrolling tevékenység függvényében

y = 9982,5x + 14439

y = -14616x + 112292
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14. ábra: Az adózás előtti eredmény lineáris trendje 
a kontrolling tevékenység függvényében 

 
Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A 15. és a 16. ábrák segítségével azt elemzem, hogy a 2002-es induló évhez 
viszonyítva, (x tengely) hogyan alakul az adózás előtti eredmény 2003, 2004, 
2005, 2006-ban. A vizsgálat természetesen azokra a vállalkozásokra 
végezhető el, amelyek 2002-2006 között működtek, vagyis túlélték a vizsgált 
időszakot. 
 

Megállapítható, hogy összességében a vizsgált időszakban 2002-2006 között 
csökkent a vállalkozások adózás előtti eredménye, de látható, hogy a 
kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetében a csökkenés kisebb mértékű. 
A megállapításomat a következő ábrák egyértelműen igazolják mindkét 
vizsgált csoportra vonatkozóan. 
Az ábrákon az adózás előtti eredményre vonatkozó adatok szórását a 
különböző színű pontok jelölik az egyes éveknek megfelelően.  
 

                 2002           2003           2004          2005         2006 
Idő években 

Nincs kontrolling  

Van kontrolling  

y = 9982,5x + 14439 

y = -14616x + 112292 
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y = 0,7052x + 11732

y = 0,6257x + 10638

y = 1,0093x - 1252,7

y = 0,6561x + 7687,5

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

-500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

A 2002 adózás előtti eredmény ( ezer Ft)

A
 2

00
3,

 2
00

4,
 2

00
5,

 2
00

6 
ad

óz
ás

 e
lő

tt
i e

re
d

m
én

y 
( 

ez
er

 F
t)

Aeer2003

Aeer2004

Aeer2005

Aeer2006

Lineáris (Aeer2004)

Lineáris (Aeer2006)

Lineáris (Aeer2003)

Lineáris (Aeer2005)

 
 

15. ábra: Az adózás előtti eredmény lineáris regressziója az egyes 
években a kontrollingot alkalmazó KKV-k esetében 

 
Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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16. ábra: Az adózás előtti eredmény lineáris regressziója az egyes 
években a kontrollingot nem alkalmazó KKV-k esetében 

 
Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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A kisebb 2002-es adózás előtti eredményt elérő vállalkozásoknál a visszaesés 
is kisebb mértékű, míg a nagyobb adózás előtti eredményt elérők esetében a 
visszaesés is nagyobb mértékű. Ez egyértelműen igazolja, hogy a nagyobb 
adózás előtti eredményt elérő vállalkozások esetében a kontrolling 
tevékenység kiemelten fontos, mert növeli a hatékonyságot, javítja az 
eredményességet, ezáltal pozitív hatást gyakorol a vállalkozás 
versenyképességére.  
 

Az ábrákon megfigyelhető, hogy a 2002-es adózás előtti eredményhez 
viszonyítva a 2003-2006 közötti időszakban az eredmény csökkenő 
tendenciájú.  
 
A kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetében a b együttható értéke: 
1,0093, 0,7052, 0,6561, 0,6257, vagyis a változás mértéke 0,3836, míg a 
kontrollingot nem alkalmazók esetében az értéke: 0,9058, 0,5801, 0,5129, 
0,4473, vagyis a változás mértéke: 0,4585.   
A kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetén a b együttható értékének 
változása bizonyítja, hogy a csökkenés kisebb mértékű.  
 
Megvizsgáltam az adózás előtti eredmény relatív szórását a kontrolling 
alkalmazásának függvényében. A relatív szórás meghatározását azért tartom 
fontosnak, mert ez alapján különböző eloszlások reális módon 
összehasonlíthatóak. Vizsgálatom alapján megállapítható, hogy a 
kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetében a relatív szórás 328%, míg a 
kontrollingot nem alkalmazó vállalkozások esetében ez az érték 374%.  
A relatív szórások alapján elmondható, hogy az átlagok mögött nagyobb a 
differenciáltság a kontrollingot nem alkalmazó vállalkozások körében. 
 
 

Annak érdekében, hogy feltárjam a kontrolling alkalmazásának további 
előnyeit – a kis- és középvállalkozások tekintetében – részletes hatékonysági 
vizsgálatot végeztem. Az adatbázis alapján Excel segítségével 
megvizsgáltam különböző mutatók alapján képzett értékeket a kontrollingot 
alkalmazó illetve nem alkalmazó vállalkozásokra. Az eredmények 
átlagértékeket jelentenek az egyes évekre vonatkozóan 2002-2006 között. Az 
alábbi (37.-40.) táblázatokban összefoglalva bemutatom vizsgálatom 
eredményeit: 
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37. táblázat:  Az adózás előtti eredmény, az alkalmazotti létszám, illetve 
az 1 alkalmazottra jutó adózás előtti eredmény átlagos 
változása (2002-2006) 

 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 
Éves átlagos 
változás %-

ban 
Adózás előtti eredmény, E Ft 

nincs kontrolling 95799 89856 64745 48343 43475 -18 
van kontrolling 28145 30265 41223 58221 64080 23 

Alkalmazotti létszám, fő 
nincs kontrolling 37 38 38 38 40 2 
van kontrolling 47 51 81 53 56 5 

Eredmény/létszám, E Ft 
nincs kontrolling 2564 2347 1715 1275 1095 -19 
van kontrolling 605 599 507 1097 1152 17 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
A kontrollingot alkalmazó vállalkozásoknál az adózás előtti eredmény 
esetében a vizsgált időszakban 23%-os volt az éves átlagos változás, vagyis 
növekedés tapasztalható, míg a kontrollingot nem alkalmazók esetében az 
átlagos változás -18% tehát jelentős csökkenés következett be. Különbség 
figyelhető meg az 1 főre jutó eredmény vizsgálatánál is. Míg a kontrollingot 
alkalmazók 17%-os növekedést, addig a nem alkalmazók 19%-os csökkenést 
értek el. Tehát a kontrolling alkalmazásának előnye itt is szembetűnő. Az 
alkalmazotti létszám esetében a kontrollingot nem alkalmazóknál (2%), az 
alkalmazóknál (5%) növekedés figyelhető meg, de itt is nagyobb a 
növekedési ütem a kontrollingot alkalmazók esetében.  
 
A következőkben megnéztem az árbevétel és a saját tőke átlagos 
változásának mértékét a kontrollingot alkalmazó, illetve nem alkalmazó 
vállalkozások esetében:  
 
38. táblázat: Az árbevétel és a saját tőke átlagos változása (2002-2006)  
 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 
Éves átlagos 

változás %-ban 
Árbevétel átlag, E Ft       

nincs kontrolling 740027 666269 665343 660910 757815 1 
van kontrolling 557899 613344 710261 824967 910705 13 

Saját tőke átlag, E Ft       
nincs kontrolling 449257 320687 336215 563641 583594 7 
van kontrolling 128798 161363 226547 244942 274935 21 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy dinamikájában vizsgálva a 
kontrollingot alkalmazó vállalkozások, lényegesen gyorsabban tudták növelni az 
árbevételüket (13%), saját tőkéjüket (21%), míg a nem alkalmazók esetében, mind 
a két mutató tekintetében szinte stagnálás figyelhető meg a vizsgált időszakban.  
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Fontosnak tartom a vállalkozások kötelezettség állományában végbement 
változásokat is áttekinteni, melynek eredményét az alábbi táblázat mutatja:  
 

39. táblázat: A kötelezettség állomány átlagos változása (2002-2006) 
 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 
Éves átlagos 

változás %-ban 
Hosszú lejáratú köt., E Ft       

nincs kontrolling 25294 29613 30810 40053 58810 23 
van kontrolling 70944 74887 169393 119914 106623 11 

Rövid lejáratú köt., E Ft       
nincs kontrolling 338838 361830 376620 285558 339650 0 
van kontrolling 142528 163126 179627 224277 251270 15 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 

A hosszú lejáratú kötelezettség állomány változása mindkét esetben növekedést 
mutat, a kontrollingot nem alkalmazó vállalkozásoknál a növekedés mértéke 23%-
os volt, mely figyelembe véve a saját tőke stagnáló értékét fokozódó 
eladósodottságot jelez, míg a kontrollingot alkalmazók körében a változás 11% 
volt, azonban a saját tőke növekménye ezt lényegesen meghaladta.  
 

A rövid lejáratú kötelezettségek átlagos változásáról megállapítható, hogy 
míg a kontrollingot nem alkalmazók esetében lényegében nem történt 
változás addig a kontrollingot alkalmazóknál nőtt az állomány (15%) a 
vizsgált időszakban. Azt azonban, hogy ez pozitívan értékelhető-e vagy sem 
a következő táblázat adataiból tudjuk meg, vagyis, ha megvizsgáljuk a 
vállalkozások eszközállományában végbement változásokat is. 
 

40. táblázat: Az eszközállomány átlagos változása (2002-2006) 
 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 
Éves átlagos 

változás %-ban 
Összes eszközérték átlag, E Ft 

nincs kontrolling 664495 727732 680235 726957 768985 4 
van kontrolling 332011 380742 527094 579288 615979 17 

Befektetett eszköz átlag, E Ft 
nincs kontrolling 252594 252837 264084 176465 172807 -9 
van kontrolling 188562 278980 322935 353988 356817 17 

Forgóeszköz átlag, E Ft 
nincs kontrolling 566447 594507 610019 509831 573338 0 
van kontrolling 167524 187841 243764 264415 279336 14 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
Az eszköz állomány adatainak vizsgálatából megállapítható, hogy az összes 
eszköz nagyobb mértékben növekedett a kontrollingot alkalmazó 
vállalkozások körében (17%), mint a nem alkalmazók esetében (4%).  
A befektetett eszközállományban a kontrollingot nem alkalmazó 
vállalkozások csökkenést (-9%) szenvedtek el, ami magyarázható azzal, hogy 
a vizsgált időszakban visszafogták beruházásaikat, de egyben ez azt is jelenti, 
hogy adósságállományuk kockázatosabb.  
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A forgóeszközállomány stagnálást mutat a kontrollingot nem alkalmazó 
vállalkozások esetében, míg növekedést (14%) a kontrollingot alkalmazó 
vállalkozások körében. Ezzel magyarázható az, hogy annak ellenére, hogy a 
kontrollingot alkalmazó vállalkozások a vizsgált időszakban növelték rövid 
lejáratú kötelezettségeiket mégsem kedvezőtlen a helyzet tekintettel arra, 
hogy a forgóeszköz állományukban is bekövetkezett hasonló mértékű 
növekedés. 
 
Megvizsgáltam a tőkerugalmassági mutató alakulását, mely a 
tőkehatékonyság változására utal. Azt fejezi ki, hogy mennyi az 1% 
árbevételre jutó tőkenövekmény.  
 
„A megfelelő tőkehatékonyság elérésével jelentősen javítható lenne a 
vállalkozások önfinanszírozó képessége”, vélekedik BORSZÉKI É. (2007), 
ami - a rendszerint forráshiánnyal küzdő – kis és középvállalkozások számára 
kifejezetten előnyös.  
 
Vizsgálataim eredményeit a 6. melléklet tartalmazza, mely alapján 
megállapítható, hogy az évente bekövetkezett változások a tőkerugalmasság 
tekintetében a kontrollingot alkalmazó vállalkozásoknál kiegyenlítettebb, 
mint a kontrollingot nem alkalmazók esetében. A 2002 – 2006 közötti 
időszakban bekövetkezett tőkeszerkezeti változásokról elmondható, hogy 
mind a két vizsgált csoportban romlott a helyzet. A tőkerugalmassági mutató 
azt jelzi, hogy a vállalkozásoknál a forrásnövekedés nagyobb volt, mint az 
árbevétel növekedés, tehát tőkehatékonyság romlása figyelhető meg. A 
kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetében azért kedvezőbb a helyzet, 
mert jelentős árbevétel növekedés is megfigyelhető (163%) az összes forrás 
növekedése mellett (185%), míg a kontrollingot nem alkalmazók esetében az 
árbevétel (102%-ot) az összes forrás (115%-ot) növekedett, tehát az ő 
esetükben a vizsgált időszakban jelentősebb romlás tapasztalható a 
tőkerugalmasság tekintetében. 
 
4.2 Interjúim eredményei    
 
Kutatási tevékenységem során 16 mélyinterjút készítettem vállalkozókkal, 
cégvezetőkkel, középvezetőkkel. Interjúim alanyainak kiválasztása során 
ügyeltem arra, hogy mindannyian a KKV szektorból kerüljenek ki, illetve, 
hogy a tevékenységük lefedje a vállalkozások széleskörű palettáját. Ilyen 
értelemben készítettem interjút agrárvállalkozóval, kereskedelmi 
menedzserrel, a szolgáltató ágazatban tevékenykedő könyvelővel, 
könyvvizsgálóval, építőipari vállalkozás ügyvezetőével, számos informatikai 
cég különböző menedzsereivel, illetve élelmiszeriparban tevékenykedő 
vállalat középvezetőjével. 
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Az elhangzott vélemények és információk feldolgozása során fogalmaztam 
meg gondolataimat, melyek alapvetően a kis- és középvállalkozások 
kontrolling alkalmazásának és informatikai támogatásának lehetőségeit 
értékeli. 
 
A tervezés jelenti a kontrolling tevékenység alapját, ezért kiemelten fontos 
megvizsgálni ezzel kapcsolatban a kis- és középvállalkozói jellemzőket.  
A kutatásom során készített interjúim egyik alapvető tapasztalata az, hogy a 
tervezés a vállalkozások legkritikusabb eleme. A tervezés, mint vezetési 
funkció újragondolása szükséges a vállalkozások részéről, mely a kontrolling 
kiépítésében, működésében és működtetésében alapvető fontosságú.  
 
A kis és középvállalkozói kontrolling legfontosabb eleme a tervezés, 
tulajdonképpen az éves gazdasági tervezés. Ennek elemei: 
teljesítménytervezés, pénzügyi tervezés, költségtervezés. 
 
A teljesítmények tervezése során elvárás, hogy a tervezési munka a 
kontrolling kritériumok, így: célorientált, jövőorientált, szűk 
keresztmetszet-orientált, költségtudatosság által vezérelt legyen. A 
vállalati teljesítmény szintjeinek meghatározásához kiindulópontként 
figyelembe kell venni a vizsgálat tárgyát képező gazdálkodó szervezet 
alapvető célját, mely a maximális nyereség elérése a fogyasztói igények 
kielégítése útján. A teljesítményekkel kapcsolatos megállapítások jelentős 
része valamennyi szervezetre alkalmazható, hiszen létezik közös cél.  
A vállalkozások által előállított teljesítmények egy része a cégen belül 
hasznosul, más része értékesítésre kerül. A teljesítmények alapját az 
érékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások képezik. A teljesítmények 
meghatározására gyakran használható az üzemi teljesítmény kategóriája.  
  
Az üzemi vállalkozási teljesítmény leegyszerűsítve, a nettó árbevétel és a 
készletváltozás. A készletváltozásoknál a saját termelésű, előállítású 
készleteket, félkész termékeket, késztermékeket, befejezetlen termelést és a 
saját előállítású eszközök aktivált értékét vesszük alapul, vagyis nem 
tartoznak ide az anyagok készletváltozásai. A teljesítmény tervezésénél 
gondot okoz a készletek értékelése.  
A teljesítmények tervezésénél az információbázist pontosan kell kialakítani 
annak érdekében, hogy jó alapot szolgáltasson az ellenőrzéshez, a tényleges 
teljesítés méréséhez, az eltérések elemzéséhez. 

A költségtervezés során figyelembe kell venni a kis- és középvállalkozások 
esetében azt, hogy a vállalkozások többsége ár – átvevő, mely azt jelenti, 
hogy folyamatosan alkalmazkodnia kell az áraival másokhoz.  
 
A haszonáldozati költség „opportunity cost” a legmagasabb szintű 
költségfogalom, ami azt a hozamot jelenti, amelyet adott választásunk 
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legjobb alternatívája eredményezett volna. Ezzel a fogalommal a kis és 
középvállalkozások többsége nincsen tisztába. 
A költségtervezésnél az alapfilozófia az, hogy minden költséget ott kell és 
ahhoz megtervezni, ahol (költséghely), vagy aminek (költségviselő) 
érdekében az ténylegesen felmerül. 
Fontos, hogy vegyék figyelembe a kis és középvállalkozások, hogy a költség 
kontrolling során a döntéshozó szempontjából nem az a lényeges, hogy 
mennyibe kerül egy termék, hanem, hogy az milyen hatást gyakorol a 
fedezetre, ezáltal az eredményre. 
 
A pénzügyi tervezéssel a vállalati vezetőknek kiemelten kell foglalkozni, hiszen 
a folyamatos likviditás számukra különösen fontos. A nagyvállalatokkal 
összehasonlítva a kisvállalatoknál nem áll rendelkezésre nagy és gyorsan 
átcsoportosítható pénzeszköz, illetve nincsenek olyan működési területek, 
melyek eredményessége támogatni, fedezni tudnának veszteséges területeket. A 
likviditás megingása a vállalkozás összeomlását eredményezheti, mert 
viszonylag kisméretű piacát gyorsan elvesztve a pénzügyi problémái 
fokozatosan elmélyülnek. 
 
A tervezési rendszer kiépítése fontos vezetői döntés. A gyakorlatban a 
kontrolling széles körű alkalmazása, a szerzett tapasztalatok, a folyamatos 
kommunikáció az, ami elősegítheti a hatékony működést.  
A tervezés eredményeképpen olyan dokumentumok készülnek el, melyekből 
kiolvashatóak a vezető szándékai, elvárásai a jövőre vonatkozóan. A 
különböző időhorizontú elvárások követelik meg, hogy a tervezés is több 
szinten valósuljon meg. 
 
A tervezés és elszámolás kapcsolata az adatok gyűjtése, feldolgozása és a 
mutatók képzése egyszerűbb, ha a vállalati tervezési rendszer hatékonyan 
működik. 
A KKV szektorban tevékenykedő vállalkozások többségében az 
adminisztráció az ajánlattételre, a szerződések megkötésére a számlázásra a 
könyvelésre, az ügyiratkezelésre korlátozott. Hiányoznak azok az 
információk, melyek a vállalat számviteli rendszerén alapulnak, és hatékony 
döntéstámogatóvá tennék.  
Az elszámolásra, mint a kontrolling rendszer elemére fontos kellő figyelmet 
fordítania a vállalkozásoknak. Az elszámolási tevékenység az adatgyűjtést, 
adatrögzítést, a bizonylati rendszert, az ügyiratkezelést, mutatószámok 
képzését jelenti. 
 
Az adatgyűjtés és adatrögzítés legcélszerűbb eszköze az adott vállalati 
jellemzőket figyelembe vevő mutató rendszer kidolgozása egy mátrix 
táblázatba. Ebben a mátrixban minden számszerű jellemző összegyűjthető, 
összegezhető, elemezhető.  
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A pénzügyi számvitel adatait a megfelelő mezőkben elhelyezve, az ésszerű 
összegzéseket elvégezve a felhasználó pontos, gyors képet kap a vállalat 
helyzetéről. A mátrix hatékonysága információnyújtási képessége a 
részletességen túl az elkészítési gyakoriságtól is függ. A negyedéves vagy havi 
bontás mellett a tervadatokat és a kumulált adatokat is szerepeltetve a 
kontrolling funkciójának egyszerű, de hatékony eszköze lehet. Számítógépes 
támogatással automatikussá tehető a folyamat. 
A mátrix alapján a vezető könnyen tud tájékozódni alapvető számviteli, 
statisztikai ismeretek nélkül.  
 
Mutatószámok kidolgozása azért fontos, mert lehetőséget teremt az adatok 
szintetizált áttekintésére. A vállalati méret növekedésével arányosan a 
bizonylati rendszer, egyre áttekinthetetlenebbé válik, így a mutatószámok 
kialakítása hatékonyabb döntés előkészítési lehetőséget nyújt.  
 
Az eltérés analízis vagy elemzés a vállalkozásoknál alkalmazott kontrolling 
tevékenység egyik szerves része, az eltérések kimutatása, illetve az eltérések 
okainak feltárása miatt.  
Az elemzés végezhető manuálisan, vagy számítógépes támogatás mellett. A 
számítástechnika alkalmazása az elemzések nagy részét automatikussá teszi. 
A számítógép egyszerűbb Excel programja azonban nem tudja az eltérések 
okainak komplex értelmezését, tehát szükséges gazdasági ismeret is a 
hatékony elemzéshez.  
 
A kontrolling beszámoló funkciója a begyűjtött, feldolgozott és értelmezett 
adatok eljuttatása a döntéshozókhoz. A vezető feladata ezen információk 
alapján megállapítani a beavatkozási pontokat és prioritásukat, majd a 
megfelelő intézkedéseket foganatosítani. 
Fontos, hogy a beszámolók készítése meghatározott időközönként történjen, 
a tevékenység és a vezetői információ igény függvényében.  
A beszámoló elkészítése az információ szolgáltatás jobb minősége érdekében 
számítógéppel megoldható. A kontrolling szoftverek lehetővé teszik az 
adatok több szempontú csoportosítását, elemzését és értékelését. 
 
Mikrovállalkozás esetén a tulajdonos, vezető egyedül viszi a cége ügyeit, 
így a számvitel szerepe arra korlátozódik, hogy a cég külső adatszolgáltatási 
kötelezettségeit teljesítse. A vállalkozások számára az a fontos, hogy időben 
elkészüljenek az adó és járulék bevallások, illetve egyéb törvényi 
kötelezettségének tegyen eleget. A vezető, tulajdonos még képes a cég teljes 
üzletmenetét, az egyes folyamatokat átlátni.  
A pénzforgalom és ezzel együtt a likviditási helyzet kezelése az ügyvezető 
kezében összpontosul. Főképpen könyvelőirodát bíz meg 
számlaállományának feldolgozásával, könyvelésével. A számlatükör 
kialakítását a könyvelőre bízza, mivel a cél csak a törvényi előírások 
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teljesítése. A legfőbb kérdés, ami a legtöbb mikrovállalkozást érdekli a 
számvitellel kapcsolatban, hogy év végéhez közeledve mennyi a cég adózás 
előtti eredménye.  
  
A kisvállalkozások méretkategóriájának a kulcseleme az, hogy a 
vállalkozás tevékenysége diverzifikáltabb és ennek kapcsán szervezete is 
tagoltabb. Több tevékenység végzésének köszönhetően több termék vagy 
szolgáltatás előállítási folyamattal foglalkozik, ami alapján nagyobb piaci 
részesedésre tesz szert a vállalkozás. A szervezet földrajzi tagoltsága 
jelentkezik, aminek köszönhetően újabb munkatársak csatlakoznak a céghez.   
A termék előállításával, szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat 
regionális szinten is figyelni kell. 
A könyvelés egyre nehezebben tudja követni a bővülő részletezettséget 
elváró információ-feldolgozást. A vállalkozásnak a megváltozott helyzethez 
kell igazítania a számlatükröt, melynek bővülése a főkönyvi számlák 
számának szempont szerinti párhuzamos tagolódását is jelenti.  
 
A cégek többsége a könyvelést vállalaton belül oldja meg saját könyvelő, 
vagy pénzügyi alkalmazottal és természetesen könyvelői szoftver 
segítségével. Ennek oka többek között az is, hogy a gazdasági események 
költségeinek és bevételeinek elszámolása, a cég napi pénzügyi műveleteinek 
végzése nagy munkamennyiséget jelent. A vezetői számvitel kialakítása 
számukra fontos. 
 
A középvállalkozások méretkategóriája esetében a számviteli 
adatfeldolgozást át kell alakítani, hozzá kell igazítani a cég üzleti logikájához 
úgy, hogy az vegye figyelembe a termék előállítási, szolgáltatásnyújtási 
folyamatokat. A pénzügyi számvitelről át kell térni a vezetői számvitelre. 
 
A vezetői számvitel esetében minden részletes információ bekerül a 
rendszerbe, cégvezetés elemzési szempontjainak megfelelő struktúrában, 
természetesen a törvényi előírásokat szem előtt tartva. A vezetői számvitel 
nem csak nyilvántart, hanem az adatfeldolgozáson túl, a vezetést támogató 
rendszerként az elemzések meghatározott körét is elvégzi. A terv-tény 
elemzésekből következtetéseket von le a jövőre nézve. 
 
A vezetői számvitel kialakítása, beágyazása a szervezetbe és a folyamatos, 
hatékony működéséhez szükséges koordinációs feladatok elvégzése már a 
kontroller feladatkörébe tartozik, vagyis ebben a méretkategóriában már 
szükség lehet ilyen munkakör kialakítása. A kontrollernek ismernie kell a cég 
által használt adatfeldolgozó, számviteli, értékesítési, tranzakció-feldolgozó 
rendszereket, és ezekre építve kell optimális, költség-hatékony megoldást 
létrehoznia. Tulajdonképpen ez az a szint, ahol a kontroller alkalmazása 
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mellett érdemes a kontrolling rendszer működését támogató szoftver 
alkalmazása a hatékonyság és a versenyképesség növelése érdekében. 

 
A kontrolling bevezetéséhez át kell tekinteni az adott vállalkozás gazdasági 
folyamatait a vezetés és a tulajdonosok bevonásával. A vizsgálat eredményei 
alapján meg kell határozni a cég jelenlegi működésének alapelemeit, és meg 
kell tervezni a jövőbeli lehetséges változásokat is. Meg kell vizsgálni a cég 
számlatükrét és költség-elszámolási rendszerét. Lényegében egy átfogó 
elemzésre van szükség, amely megalapozza a kontrolling tevékenységet. 
A költség-elszámolási rendszer minden egyes elemére költséghely- és 
költségviselő-számítást kell kidolgozni.  
Fontos feladat a kontrolling eszközök kiépítése mutatószámrendszerek, 
beszámoló- és jelentési rendszerek megalkotása. Az egyik legnehezebb feladatot, 
a kontrolling modullal is rendelkező döntéstámogató, vagy vezetési információs 
rendszer kiválasztása és az alkalmazottakkal való elfogadtatása jelenti. 
 

A kontrolling bevezetését alkalmazásának lehetőségeit alapvetően 
meghatározzák a vállalkozások méretökonómiai feltételei. Figyelembe véve a 
törvény által megalkotott – elsősorban létszám alapján szelektáló – 
méretkategóriákat, a KKV-szektorra vonatkozóan alapvetően 3 kontrolling 
alkalmazási lehetőséget határozok meg.  
 

A mikro vállalkozások esetében a kontrolling szemléletmód alkalmazása 
javasolt. Ebben a kategóriában a vállalkozás tulajdonosa egyben az operatív 
döntéshozó is, ezért szükséges a részéről a kontrolling szemléletmód 
alkalmazása a mindennapi üzletmenet során. 
 

A kisvállalkozások méretére jellemző, hogy a kontrolling alkalmazása 
megvalósítja a döntéstámogatást. Ebben a méretkategóriában a kontrolling 
szemléletmód alkalmazása mellett szükséges a vezetői információszerzés 
bővítése, támogatása informatikai háttérrel például Exceles táblázatkezelő 
alkalmazásával.  
 

A középvállalkozások esetében a kontrolling szemléletmód alkalmazása 
mellett szükséges az informatikai és döntéstámogatás, illetve adott esetben  
1-2 fő kontroller alkalmazása. Az informatikai és döntéstámogatás 
természetesen több féle alternatívában valósítható meg. Lehetséges megoldás, 
ha a meglévő könyvelői, vállalatirányítási rendszert jelentő szoftvert egészítik 
ki kontrolling modullal, vagy teljesen új szoftvert alkalmaznak. A kontroller 
személye lehet egy korábbi munkatárs például a pénzügyről, vagy 
könyvelésről, de lehet külső személy is. 
 
A kis- és középvállalkozások sajátosságait figyelembe véve 
megállapítható, hogy a kontrolling bevezetését, alkalmazását alapvetően az 
alábbi 7 tényező határozza meg: 

1. vállalkozás mérete 
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2. környezeti tényezők 
3. tevékenység jellege 
4. alapítási és tulajdonosi viszonyok 
5. stratégiaalkotás folyamata és a mindennapi üzletmenet 
6. számviteli és pénzügyi elszámolások folyamata 
7. szervezeti struktúra, vállalkozási kultúra, kommunikáció 

 
A 17. ábrán szemléltetem a 7 tényezőt, mellyel minden kontrollingot bevezető és 
alkalmazó kis és középvállalkozásnak számolnia kell, ha azt szeretné, hogy 
vállalkozása hatékonyabbá, eredményesebbé, gazdaságosabbá váljon. 
 

 
 

17. ábra: A kis- és középvállalkozások kontrolling bevezetését, 
alkalmazását meghatározó 7 tényezős modell 

 
Forrás: saját szerkesztés (2008) 
 
4.3 A kis- és középvállalkozások kontrolling tevékenységének 

informatikai támogatása 
 
Kutatói munkám során több informatikai cég vezetőjével beszéltem, 
készítettem interjút az egyes lehetőségekről. Feltérképeztem a 
szoftverkínálatot. Természetesen azt, hogy a megoldási alternatívát kínálló 
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szoftverek közül melyik a kedvezőbb azt az adott vállalkozás 
menedzsmentje, tulajdonosa kell, hogy eldöntse figyelembe véve a 
környezeti tényezőket a vállalkozás méretét, tevékenységeit, döntéshozatali 
folyamatait és információs igényeit.  
Számos hazai kis- és középvállalkozás – esetében az informatikai hardver- és 
szoftvereszközök beszerzéséhez és a későbbi üzemeltetéséhez szükséges 
anyagi forrás, nem áll rendelkezésre. Sokszor a személyi feltételek hiányában 
kénytelen lemondani a számítógéppel támogatott korszerű vezetési 
módszerek és irányítási technikák alkalmazásáról. Tulajdonképpen 
versenyelőnyt adva a hasonló méretű és tevékenységet végző, de modernebb 
irányítási eszközök birtokában lévő konkurens cégeknek. 
Van azonban lehetőség arra, hogy a cégek a szoftvert alkalmazzák, de 
költségkímélő módon. A 90-es években jöttek létre olyan önálló 
informatikai szolgáltató vállalkozások, amelyek korszerű hardver-
eszközpark üzemeltetésével, saját maguk által kifejlesztett központi 
adatbázisra, sőt adattárházakra szervezett integrált vállalatirányítási 
szoftverrel rendelkeznek, és internetes hozzáféréssel, alvállalkozóként 
bármely cég vagy vállalkozás támogatását tudják vállalni. 
 
A bérelt feldolgozások során a klasszikus szerver-kliens architektúrában, 
internetes hozzáféréssel, on-line, interaktív kommunikációt hoznak létre.  
A szolgáltatást szerződéses formában igénylő cég – szigorúan szabályozott 
hozzáféréssel és illetékességgel feldolgozási felületet kap, ahol az egymástól 
jól szétválasztható tranzakciós lekérdezési tevékenységeket bonyolítják. A 
lekérdezést korszerűsíti, hogy minden tranzakciós felülethez egy adattárház, 
is tartozik. 
Az ismertetett munkamegosztási feldolgozási logikán alapuló lehetőséget, 
már több hazai vállalkozás is kínálja.  

 
A kis és középvállalkozások számára egy igen kedvező lehetőség van arra, 
hogy kidolgozott minták alapján saját maga alakítson ki táblázatkezelő 
rendszerben, Excelben egy kontrolling táblázatcsoportot és készítsen 
programokat azok működtetésére.  
Fontos, hogy a cég tevékenységeinek nagy részét projekttevékenységgé 
szervezzék és a kontrolling megoldásokat ezekhez a projektekhez kössék.  
A projekt alatt azt kell érteni, hogy a vállalkozás a feladatait, illetve a 
tevékenységét meghatározott módon összevonja. Ez a megoldás használható 
a termelő szervezeteknél, a gyártás esetében a kereskedelemben, vagy akár 
más szolgáltató ágazatokban is. Fontos, hogy megtalálható legyen az a 
termék- vagy vevőkör, amely a termelés nagy részét magába foglalja, és 
külön lehet kezelni. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy ha átszervezi a vállalkozás az ügyviteli 
folyamatát, akkor viszonylag egyszerűen kigyűjthetők és elszámolhatók azok 
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az árbevételek és költségek, amelyeket az egyes folyamatokhoz, ezen belül 
projektekhez lehet rendelni.  
 
Ez a megoldás a mikro és kis vállalkozások esetében javasolt. Komoly 
informatikai tudás és drága beruházás nélkül a vállalkozás saját maga is ki 
tudja alakítani a szükséges rendszerét természetesen figyelembe véve a cég 
sajátosságait. A kezdő, illetve kisebb méretű vállalkozásnak egy ilyen 
rendszer is sok segítséget adhat a vállalkozás gazdálkodásának átláthatóvá 
tételéhez. A táblázatkezelés alkalmazásával létre hozható egy olyan 
adatbázis, amelyből akár más hasznos listák is készíthetők.  A kidolgozott 
Exceles táblázatkezelő rendszerekben nyilvántartott adatbázis képezheti a 
kiindulási alapját a későbbiekben az integrált vállalatirányításnak. 
 
WISINSZKY K. (2006) véleményéhez hasonlóan én is úgy gondolom, hogy 
az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP rendszerek) alkalmazása a 
középvállalkozások számára ajánlott. A vállalatirányítási rendszerek 
lehetővé teszik, hogy informatikai, adatbázis-kezelési ismeretekkel is 
rendelkező controllerek az adatbázisban tárolt információkból építkezve, 
lényegében bármilyen bontású, komplex jelentéseket lekérjenek. 
 
Az integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmasak arra is, hogy a vállalatok 
teljes termelési és üzleti folyamatát lefedjék. Ezt segíti, hogy az ERP rendszerek 
funkcionális részekre oszlanak, a vállalatoknál kialakult horizontális és vertikális 
munkafolyamatoknak megfelelően. A vertikális vállalati munkamegosztás ERP-
beli megfelelője a vezetői információs és döntéstámogató illetve a tranzakció-
feldolgozási funkciók elkülönülése. A horizontális munkamegosztást követi a 
vállalatirányítási rendszerek funkcionális részekre, modulokra történő felbontása. 
A modulok külön-külön is használhatóak, és ha összekapcsoljuk őket, egy 
egységet alkotnak. A modulok leképezik a vállalat egyes részlegeit, a 
beszerzéstől a termelésen át az értékesítésig, vagy éppen a pénzügyig. Az egyes 
modulok és a hozzájuk tartozó funkciók általában a következők lehetnek: 
 
• Pénzügy-számvitel: eszközgazdálkodás, pénzügyi tervezés, pénzügyi 

elemzés, konszolidáció, költséggazdálkodás, számlázás, bejövő számlák 
kezelése, bankkarbantartás, pénzgazdálkodás. 

• Ellátási lánc: anyaggazdálkodás, rendelésgazdálkodás, 
minőségbiztosítás, ellátási lánc tervezése, ellátás-gazdálkodás, számlázás. 

• Termelésirányítás: tervezés és modellezés, ellátás-gazdálkodás, 
termelés, költséggazdálkodás, minőségbiztosítás, termékfejlesztés. 

• Emberi erőforrások: munkába állítás és alkalmazásba vétel, képzés és 
munkaerő-megtartás, bérezés, szervezeti felépítés tervezése. 

• Ügyfélszolgálat: e-business, marketingirányítás, piacelemzés. 
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A fenti lista nem teljes körű, hiszen nem is lehet az a vállalatirányítási 
rendszerek és a vállalati igények sokszínűsége miatt. Az egyes funkciók 
tartozhatnak más-más területekhez is, de természetesen nem arról van szó, 
hogy a vállalat két külön területe látja el ugyanazt a funkciót. Az 
„átfedéseket” az eredményezi, hogy rendszerenként lehetnek eltérések abban, 
hogy melyik funkciót melyik modul kezeli.  
A vállalatok igényeit nem midig elégítik ki az integrált vállalatirányítási 
rendszer nyújtotta funkciók, szükség lehet speciális, a rendszerrel nem, vagy 
nem elég magas szinten kezelhető funkciókra is. A kiegészítő szoftverek és 
az ERP rendszer között történő kommunikációnak biztosítottnak kell lenni. A 
kiegészítő modulok széles skálán mozognak, minden vállalati terület 
megtalálhatja a neki szükséges terméket a piacon. Vannak rendszer független 
kiegészítések, és vannak olyanok is, amelyeket kifejezetten egy-egy ERP 
rendszer hozzáadott funkciójának szántak. 
 

• A Logisztika területe számos speciális lehetőséget rejt. Lehetnek 
vállalatok, amelyeknek magas szintű ügyfélkezelésre van szükségük, 
számukra nyújtanak megoldást a professzionális CRM (Customer 
Relationship Management) modulok. Egy termelő cégnek lehet igénye 
emelt szintű raktárkezelésre, erre a különféle raktár, magasraktár-kezelő 
szoftverek, a vonalkód-kezelés lehet alkalmas. Kiterjedt hálózattal 
rendelkező cégek számára a TMS (Transportation Management 
System) rendszerek nyújthatnak versenyelőnyt. 

 

• A Termelés területén sem szegényesebb a kínálat. A JIT (Just In Time) 
rendszerek, a KANBAN, a LEAN Manufacturing, a finomprogramozás 
mind-mind a magas szintű gyártástechnológiát, a pontos tervezést és a 
nagyfokú hatékonyságot segítik elő. 

 
• A Pénzügy-számvitel területén is számos kiegészítő modul található. Az 

elektronikus adóbevallás nagyban megkönnyíti a bevallással járó 
hosszadalmas munkát, az interfészek biztosítják a kommunikációt a 
bérszoftverrel, banki terminállal vagy épp egy magas szintű tárgyi eszköz 
modullal, ha ezek nem részei a rendszernek, illetve ha emelt szintű, 
széleskörű jelentéskészítő funkcióra van szükség, az sem lehet probléma.  

 
Isys-On Informatikai Tanácsadó Kft-nél készített interjúm során elmondták, 
hogy a cégnek sok ügyfele van a középvállalkozói, vagyis az 50-249 főt 
foglalkoztató vállalkozások közül. Azon túl, hogy rendkívül hasznos 
számukra a rendszer, megállapítható, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkkal megnőtt az információs rendszereket alkalmazók száma, 
illetve az, hogy nagyobb lett a piac, szélesebb körű információs igényeket 
jelent. Az Unió számos pályázati lehetőséget biztosít a cégeknek informatikai 
rendszer kiépítésének támogatására. Gyakran a vállalatok partnerei – vevői, 
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beszállítói - részéről elvárás, - előnyt jelentő tényező – hogy az adott 
vállalkozás rendelkezzen vállalatirányítási rendszerrel.  
 
A kontrollingot és a döntés hozatalt támogató informatikai megoldások 
alapvetően két csoportba sorolhatók: 

1. Az integrált vállalatirányítási rendszerek kontrolling moduljára. 
2. A különböző méretű és kiépítettséggel rendelkező kontrolling – 

célszoftverekre az Excel-től egészen az adatbányászatot megvalósító 
szoftverekig. 

 
A jelenlegi szoftverkínálat a következőket jelenti a kis- és 
középvállalkozások számára:  
  
• A kis méretökonómiával rendelkező, kevés adatot kezelő, főként a 

mindennapi tevékenység információs igényét kielégítő vállalkozásoknál 
javasolt az Excelben megírt programok használata, amelyeket csekély 
informatikai ismeretek birtokában is szinte bárki tud alkalmazni, vagy sok 
esetben az igények változásainak megfelelően tovább alakíthatók. A 
vállalkozás növekedésével bővíthetők a táblázatok és az 
összefüggésrendszerek. Vállalatirányítási rendszer bevezetése esetén, jó 
alapot szolgáltat az adatbázis integrálásához. 

 
• A közepes méretű vállalkozások 50-249 főt foglalkoztatók esetében a 

stratégia megalkotásával és ezzel szoros összefüggésben a kontrolling 
funkciók ellátásával kapcsolatosan érdemes valamelyik szoftverfejlesztő 
cég által nyújtott terméket alkalmazni. Szinte mindegyik szoftverfejlesztő 
kínál „small-business” verziót, melyeket kifejezetten a kis- és 
középvállalkozások számára dolgoztak ki és természetesen lényegesen 
olcsóbbak, mint a nagyvállalati kategóriájú megoldások. 
A kínált szoftverek közös jellemzője, hogy valamilyen interfészen 
keresztül képesek az alap szoftverekből adatokat átvenni és azokat tovább 
feldolgozni. A szoftverekre általában az a jellemző, hogy a szervezetek 
vagy megvásárolják, és később testre szabják, vagy a kontrolling rendszer 
bevezetésével egyidejűleg kifejlesztik azokat, használva a cég saját 
számítógépparkját és belső hálózataikat. 
A szoftver általában nem olcsó és az üzemeltetés is költséges, ezért egyre 
jobban terjed, az erre szakosodott alkalmazás szolgáltatókon keresztüli 
bérlése. Ebben az esetben tulajdonképpen a szoftver nem a felhasználó 
számítógépein van telepítve, hanem a szolgáltatónál, aki az üzemeltetést 
végzi. A szoftver használata, amiért bérleti díjat kell fizetni, az interneten 
keresztül valósul meg. 
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4.4 Hipotéziseim értékelése 
 
A bevezetésben megfogalmazott hipotéziseim vizsgálatát elvégeztem. 
Számos statisztikai módszertan gyakorlati alkalmazása és a mélyinterjúk 
tapasztalatai alapján az alábbi következtetésre jutottam: 
 
Alaphipotézis H1 igazolt. Figyelembe véve, hogy a versenyképességet 
számos tényező befolyásolja megállapítható, hogy Magyarországon a 
kontrollingot alkalmazó kis- és középvállalkozások versenyképesebbek a 
többi vállalkozásnál, mely versenyképesség megmutatkozik abban, hogy 
eredményességük növekszik, gazdálkodásuk kiegyensúlyozottabbá válik. 
 
H1A: igaz, de a kontrolling, a vállalati méret és tevékenység jellege csak 
részben befolyásolja a növekvő eredményességet, mivel ezen kívül még 
számos egyéb tényező is hatást gyakorol. 
 
Alaphipotézis H2: igazolt. Azok a hazai kis- és középvállalkozások, melyek 
bevezették, alkalmazzák a kontrollingot hatékonyabban működnek a többi 
vállalkozásnál. Az általam vizsgált vállalkozások esetében a hatékonyság 
megjelenik az 1 alkalmazottra jutó eredménynövekedésben, továbbá az 
árbevétel, saját tőke, összes eszköz növekedésben. 
 
H2A: igaz, de megállapítható, hogy a hatékonyságra a kontrolling 
alkalmazásán kívül számos egyéb tényező hat, így azok alakulását több 
minden befolyásolja. 
 
Az elemzések és az interjúim tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 
vizsgált időszak (2002-2006) a kis- és középvállalkozások számára nem volt 
kedvező, melyhez számos külső tényező is hozzájárult. Ebben az időszakban 
történt hazánk Európai Unióhoz való integrációja, mely új 
gazdaságkörnyezetet teremtett a hazai vállalkozások számára a megváltozott 
piaci, jogi környezetnek köszönhetően. Ugyan nőtt a piac mérete, de új 
versenytársak jelentek meg, illetve a vámok eltörlésének köszönhetően 
számos hazai teremék és szolgáltatás terén vállalkozásaink veszteséget 
szenvedtek el.  
A támogatási rendszer átalakítása, a pályázati lehetőségek kihasználása sok 
vállalkozás számára komoly gondot jelentett, jelent.  
Fontosnak tartom, hogy a fent leírt problémák megszüntetésére 
gazdaságpolitikai döntések szülessenek figyelembe véve a hazai kis- és 
középvállalkozások gazdasági jelentőségét. 
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5. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
1. Figyelembe véve, hogy a versenyképességet számos tényező 

befolyásolja, megállapítom, hogy Magyarországon a kontrollingot 
alkalmazó kis- és középvállalkozások versenyképesebbek a többi 
vállalkozásnál, ami megmutatkozik abban, hogy eredményességük 
növekszik, gazdálkodásuk kiegyensúlyozottabbá válik. A kontrolling – 
módszertani funkciói mellett – eredménystabilizációs illetve 
eredményjavító funkciót is betölt. A kontrollingnak a gazdálkodás 
eredményességére gyakorolt hatása hosszabb időszakban (3-5 év) 
kifejezőbb, jellemzőbb. 

  
2.  Bizonyítást nyert, hogy azok a hazai kis- és középvállalkozások, melyek 

bevezették, alkalmazzák a kontrollingot hatékonyabban működnek más 
vállalkozásoknál. A gyakorlatban a hatékonyság mérhető az 1 
alkalmazottra jutó eredmény és árbevétel növekedéséből illetve a saját 
tőke és az összes eszközállomány növekedése alapján.  

 
3. Megállapítom, hogy a kontrolling tevékenység alkalmazása nem 

ágazatfüggő. Bármilyen tevékenység típus és méretkategóriában pozitív 
hatást gyakorol a vállalkozás gazdálkodására. A kontrolling 
tevékenységet méret szerint differenciáltan kell kialakítani, mely 
mélységét informatikai hátterét tekintve is különbözik. 

 
4.  A kis- és középvállalkozások egyes méretkategóriáit figyelembe véve az 

alábbi kontrolling megoldásokat javaslom: 
      Mikrovállalkozások esetében (0-9 fő alkalmazott):  

• Kontrolling szemléletmód alkalmazása. 
• A tulajdonos, vezető szakmai ismereteinek – kontrolling, számvitel, 

pénzügy, adózás, jog – bővítése a stratégiai célok operatív szintű 
megvalósítása érdekében. 

      Kisvállalkozások esetében (10-49 fő alkalmazott): 
• Tulajdonosi, vezetői információszerzés bővítése, támogatása 

informatikai háttérrel, táblázatkezelő, nyilvántartást végző szoftver 
segítségével. 

• Kontroller nélküli kontrolling megvalósítása. 
      Középvállalkozások esetében (50-249 fő alkalmazott): 

• A menedzsment döntéshozatali folyamatának támogatását elősegítő 
szoftver, vagy kontrolling modullal rendelkező vállalatirányítási 
rendszer alkalmazása. 

• Kontroller vagy kontrolling csoport (2-3 fő) feladatkörének 
kialakítása. 
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5. A kis- és középvállalkozások sajátosságait és a kontrolling 
tevékenységeket modellezve, megállapítható, hogy a kontrolling 
bevezetését, alkalmazását alapvetően az alábbi 7 tényező határozza meg: 
1. vállalkozás mérete, 2. környezeti tényezők, 3. tevékenység jellege, 4. 
alapítási és tulajdonosi viszonyok, 5. stratégiaalkotás folyamata és a 
mindennapi üzletmenet 6. számviteli és pénzügyi elszámolások 
folyamata, 7. szervezeti struktúra, vállalkozási kultúra, kommunikáció 
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6. KÖVETKEZTETÉSEIM ÉS JAVASLATAIM 
 
Kutatásom során bizonyítást nyert, hogy a kontrollingot alkalmazó kis- és 
középvállalkozások egyértelmű versenyelőnyt élveznek a többi 
vállalkozással szemben, mely versenyelőny hosszabb távon kifejezőbb, 
jellemzőbb. 
 
A kontrolling definícióval kapcsolatos irodalmi áttekintést követően, - 
figyelembe véve a közös jellemzőket - megállapítom, hogy a kontrolling a 
vezetésnek olyan alrendszere, mely a tervezési, elszámolási, elemzési és 
információszolgáltatás összehangolásán alapul, felelőségi elven épül fel, 
érdekeltséggel összekapcsoltan funkcionál a vállalkozási célok teljesítése 
érdekében, figyelembe véve a környezet dinamikus változásait.  
 
A kis- és középvállalkozásoknak komoly problémája, hogy nem tudják a 
vállalkozások a pozitív változásokból adódó lehetőségeket kihasználni, 
valamint nem képesek a hatásokra gyorsan reagálni. Mindezt döntően a 
vezetési, irányítási rendszer zavara a hatékony kontrolling hiánya okozza. 
A „siker” feltételezi: a kellő volumenű és összetételű információ rögzítését, 
gyűjtését, a vezetők igényének megfelelő feldolgozását és az időben történő 
adatszolgáltatást, mely egyben a korrekciós intézkedések alapját is képezi. 
 
A kontrollinggal, mint tevékenységgel olyan maximális összegű nyereség 
realizálható, amely nem megy a jövő rovására, így például nem az üzletek 
eladásából származik, rövid távon a likviditás, hosszabb távon a 
finanszírozhatóság biztosítható, s nem utolsó sorban vállalkozási szinten és a 
részterületeken is a gazdaságosság megvalósítható. 
 
Vállalatmenedzsment szempontjából nagyon fontos, hogy a KKV-k 
összhangot teremtsenek a stratégiai és operatív céljaik között. Csak az a 
stratégia megvalósítható, mely képes az operatív szinteken megjelenni, 
vagyis végrehajtási alternatívát kínál. Véleményem szerint a vállalati 
stratégia a küldetés megfogalmazását, jövőkép kialakítását és ezek 
megvalósításához szükséges magatartásminta kidolgozását jelenti. 
 
A kis- és középvállalkozások növekedése alatt nem minden esetben 
vagyongyarapodást kell érteni. A vállalkozói nyereség kivonása a család 
megélhetése, az önállóság gyakran fontosabb, de természetesen a változó 
környezethez való alkalmazkodás, a permanens megújulás feltételeit minden 
esetben biztosítani kell. Úgy gondolom, az utóbbi hiánya okozza azt a tényt, 
hogy a hazai vállalkozások alig fele éli meg az alapítást követő 5. évet.    
 
A versenyképesség igen gyakran használt közgazdasági fogalom azonban 
elfogadott definíciója nem létezik. Ennek oka mindenképpen a 
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versenyképességre ható tényezők sokféleségében keresendő, melyek közül az 
egyes elemzők mást és mást tartanak fontosnak. 
Úgy gondolom: a versenyképes vállalkozás megteremtéséhez elengedhetetlen 
a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség megléte, mivel ez a 3 dolog 
együtt határozza meg azt, hogy az adott vállalkozás milyen teljesítményt 
nyújt. 
 
A KKV-k növekedésének fontos területe lehet a multinacionális cégek 
beszállítói hálózatának bővítése. Az együttműködés a nagyvállalatokkal 
mindkettő számára előnyös lehet, mivel így beruházás nélkül bővülhet 
termőkapacitásuk, kihasználhatják a kisvállalkozások rugalmasságukat. A 
nagyvállalatok hozzájuthatnak az általuk nehezen elérhető piaci résekhez. A 
kis- és középvállalkozások pedig a nagyvállalatok segítségével könnyebben 
jutnak információkhoz, exportpiacokhoz illetve biztos beszállítói pozícióba 
kerülhetnek, mellyel erősíthetik a gazdaságukat. 
Megállapítható, hogy a vállalati kultúra az egyik meghatározó kulcskérdése 
annak, hogy egy kisvállalkozás mennyire lesz sikeres, versenyképes. A 
vállalkozás kultúrája hatással van arra, hogy milyen módon tudják elfogadni 
a cégnél dolgozó alkalmazottak például a kontrolling tevékenység 
bevezetését, a rendszer működtetését. Fontos, hogy a vállalkozások olyan 
kultúrát alakítsanak ki és olyan vállalati filozófiát működtessenek, mely 
megteremti a lehetőséget az innovatív folyamatok, gyors és hatékony 
alkalmazására.  
 
Vannak egyértelműen levezethető gazdasági összefüggések, melyekkel 
számolnia kell minden kis- és középvállalkozásnak. Az, hogy hazánk 
gazdasági helyzete milyen, az nem csak a hosszú távú stratégiaalkotását 
befolyásolja, de hatást gyakorol az operatív, a mindennapi üzletmenet 
döntéshozatali folyamataira is, így a kontrolling tevékenység még fontosabbá 
válhat. A gazdaságpolitika változása lényeges a vállalkozások számára, mert 
azok közvetlen és közvetett előnyei, hátrányai a versenyképességüket 
erőteljesen befolyásolja. Az Európai Uniós követelményekkel összhangban 
Magyarországon is meg kell teremteni a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a 
kis- és közép vállalkozások működése hatékonyabbá, gazdálkodásuk 
eredményesebbé válhasson, ezáltal versenyképességük javuljon. Ezek 
megvalósulásához elengedhetetlen feltétel különböző eljárások módszerek 
adaptációjának elősegítése. 
 
Megállapítottam, hogy Magyarországon és az EU-ban a vállalkozások 
számát tekintve megegyező hányad tartozik a KKV szektorba, de azok 
átlagos mérete hazánkban kisebb. Ez azért van, mert a mikro vállalkozások 
nagyobb számban vannak jelen Magyarországon, míg a kis és közepes 
vállalkozások aránya nálunk kisebb. 
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A foglalkoztatásból való részesedést tekintve szintén kiegyenlített a helyzet 
az Európai Unióval való összehasonlítás alapján. 
A nettó árbevétel és a bruttó hozzáadott érték tekintetében is azonos 
tendenciák láthatók. Mindkét mutató esetén valamivel nagyobb a KKV 
szektor súlya nálunk, mint az uniós országokban, de ha megnézzük a 
méretkategóriákon belüli megoszlásokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 
KKV-k nagyobb részesedése ezen teljesítménymutatókból kizárólag a kis- és 
közepes méretű vállalkozásoknak köszönhető, míg a mikro vállalkozások 
részesedése alatta marad az uniós adatnak. Magyarországon a vállalkozások 
nagyobb része 95,3%-a hozza létre az összteljesítmény kisebb hányadát az 
árbevétel esetén 20,9%-át, a hozzáadott érték esetén 18,3%-át, az uniós 
országok vállalkozásaihoz képest ahol a vállalkozások 92,4%-ához kötődik 
az árbevétel 26,3%-a és a hozzáadott érték 21,2%-a. Ilyen értelemben tehát, 
még van némi lemaradásunk. 
 
Fontos figyelembe venni azt, hogy a hazai vállalkozások többsége 10-20 éves 
múltra tekint vissza, míg az Unió – korábbi 15 – országában működő 
vállalkozások több évtizedes fejlődési folyamaton mentek keresztül. 
Lényegesen nagyobb a felhalmozott tőkéjük és persze a vállalkozási 
tapasztalataik. Mindez természetesen befolyásolja a versenyképességet is. 
 
Az eredményesség vizsgálatánál az adózás előtti eredmény kategóriáját 
használom, ezzel kiszűrve az adó torzító hatását, illetve figyelmen kívül 
helyezem az esetleges jövedelem kivonások miatti különbségeket. Úgy 
gondolom ez az eredménykategória egzakt képet ad, és a lehető legjobb 
összehasonlíthatóságot biztosít.  
Vizsgálataim során két mutatócsoportot különítettem el, a kapcsolatot és a 
különbséget jelző mutatókat. A különbségek megállapítását statisztikai t–
próba, a kapcsolati összefüggést khí négyzet próba, korrelációs analízis 
segítségével végeztem el.  
 
Varianciaanalízissel elemeztem, hogy a vizsgálatban szereplő tényezők 
milyen mértékben magyarázzák az eredményváltozó varianciáját. Azért 
választottam a varianciaanalízist, mert így a hatótényezők súlyát tudtam 
értékelni.  
Az, hogy a vállalkozás „mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre 
szembetűnően szignifikáns kapcsolatot mutat az eredményváltozó 
varianciájával. Megállapítható, hogy az eredményesebb vállalkozások 
fordítanak többet kontrollingra. 
A varianciaanalízist számos esetre alkalmazva megállapítható, hogy az 
adózás előtti eredményre ható tényezők közül a legnagyobb befolyással a 
vállalkozás pénz és tőke ellátottságát kell megemlíteni.  A külső környezeti 
tényezők közül kiemelt befolyással van az eredménykategória alakulására a 
gazdasági és a jogi környezet is. 
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Megvizsgáltam azokat a vállalkozásokat, melyek alapításuktól kezdve 
alkalmazzák a kontrollingot és megnéztem ezeknél az eredményre gyakorolt 
hatást. Megállapítható, hogy a kontrolling eredményre gyakorolt hatása hosszabb 
időszakban (3-5 év) kifejezőbb, jellemzőbb.  Meg kell azonban jegyezni, hogy 
erősen változó gazdasági környezetben és nehéz versenyhelyzetben lévő KKV-k 
eredmény alakulása nemcsak a kontrollingtól függ. 
 
A kutatásba bevont vállalkozásokra meghatároztam b trend együtthatót, 
mely az illeszkedéstől függően kifejezhet növekedést, utalhat stabilitásra, 
negatív előjel esetén csökkenést jelenet.  
A kontrollingot alkalmazó vállalkozások esetében kedvezőbb értékeket 
kaptam „b” együtthatóra vonatkozóan, tehát az eredmény növekedése 
stabilitása figyelhető meg. 
 
A kapcsolatok alakulását időben is elemeztem, ezért a 2002-2006-ig terjedő 
időszakban a vállalkozói adatkörökből kiválasztottam azokat, melyekre a 
dinamikus vizsgálat elvégezhető volt. Az időbeni változás módszertani 
okokból főképp lineáris trend analízissel végeztem el. Fontosabb 
eredményként megállapítható, hogy határozott különbség van a kontrollingot 
alkalmazó, és nem alkalmazó vállalkozások csoportjai között az adózás előtti 
eredmény függvényében a vizsgált időszakban. Az adatok azt bizonyítják, 
hogy a kontrollingot alkalmazó vállalkozások körében az adózás előtti 
eredmény változása növekvő tendenciájú szemben a másik csoporttal, ahol 
mindez csökkenő tendenciát mutat. 
 
Lineáris regresszió segítségével megállapítható, hogy összességében a 
vizsgált időszakban – (2002-2006) – csökkent a vállalkozások adózás előtti 
eredménye, de megfigyelhető, hogy a kontrollingott alkalmazó vállalkozások 
esetében a csökkenés kisebb mértékű. 
 
Annak érdekében, hogy feltárjam a kontrolling alkalmazásának további 
előnyeit – a kis- és középvállalkozások tekintetében – részletes hatékonysági 
vizsgálatot végeztem. Az adatbázis alapján Excel segítségével 
megvizsgáltam különböző mutatókat, a kontrollingot alkalmazó illetve nem 
alkalmazó vállalkozásokra. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 
vizsgálatba természetesen azokat a vállalkozásokat vontam be, melyek 2002 
és 2006 között működtek, vagyis „túlélték” a vizsgált időszakot. 
A hatékonyságot vizsgáló mutatók alapján – 1 alkalmazottra jutó adózás 
előtti eredmény, árbevétel, saját tőke változása, és eszközállomány 
növekedése tekintetében –, megállapítható, hogy a kontrollingot alkalmazó 
vállalkozások kiegyensúlyozottabb fejlődést mutatnak. 
 
Megállapítható, hogy a vizsgált időszak (2002-2006) a kis- és 
középvállalkozások számára nem volt kedvező, melyhez számos külső 
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tényező hozzájárult. Ebben az időszakban történt hazánk Európai Unióhoz 
való integrációja, mely új gazdasági környezetet teremtett a hazai 
vállalkozások számára. Ugyan nőtt a piac mérete, de új versenytársak 
jelentek meg, illetve a vámok eltörlésének köszönhetően számos hazai 
teremék és szolgáltatás terén vállalkozásaink veszteséget szenvedtek el.  
A támogatási rendszer átalakítása, a pályázati lehetőségek kihasználása sok 
vállalkozás számára komoly gondot jelentett, jelent.  
Fontosnak tartom, hogy az említett problémák megszüntetésére 
gazdaságpolitikai döntések szülessenek figyelembe véve a hazai kis- és 
középvállalkozások gazdasági jelentőségét.  
 
A vizsgálatomban szereplő kontrolling iránti igényt felmérő kérdés tanulsága 
alapján elmondható, hogy hasonlóan a többi versenyképességet növelő 
megoldáshoz pozitív támogatottságot élvez a kontrolling alkalmazása a 
vállalkozások vezetői, tulajdonosai részéről. A kis- és középvállalkozások 
többségénél bevezethető a kontrolling, de szükség van részletes tájékoztatásra 
a tevékenység által nyújtott lehetőségekről. 

 
A kontroller nélküli kontrolling alkalmazása esetén a kontrolleri funkciók 
gyakorlása nem valósul meg önálló feladatkörben. A kontrolling feladatok a 
vezető, vagy valamelyik pénzügyi, számviteli alkalmazott látja el. Az lehet a 
megfelelő személy, aki pozíciójából adódóan jelentős információgyűjtési 
csomópont a szervezetben. 

 
Megállapítom, hogy a kontrolling alkalmazásának lehetőségeit alapvetően 
meghatározzák a vállalkozások méretökonómiai feltételei. Figyelembe véve a 
törvény alapján létrehozott méretkategóriákat alapvetően 3 kontrolling 
alkalmazási lehetőség határozható meg. 
 
A 41. táblázat segítségével összefoglalom a kontrolling alkalmazásának 
lehetőségeit a hazai kis- és középvállalkozásoknál. 
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41. táblázat: Kontrolling alkalmazásának lehetőségei a hazai kis- és 
középvállalkozásoknál 

 
Megnevezés Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 
Alkalmazotti 
létszám (fő) 

0 – 9 10 – 49 50 – 249 

Árbevétel 
(M Ft) 

0 – 500 500 – 1.500 1.500 

 
 
 

Kontrolling 
alkalmazásának 

lehetősége 

• kontrolling 
szemléletmód 
alkalmazása 

• szakmai ism. – 
kontrolling, 
számvitel, 
pénzügy, 
adózás, jog – 
bővítése 

• információszerzés, 
informatikai 
támogatás, 
szoftver, 
táblázatkezelő 
segítségével 

• kontroller nélküli 
kontrolling 
megvalósítása 

• döntéshozatali 
folyamat támogatása, 
szoftver vagy 
kontrolling modullal 
rendelkező 
vállalatirányítási 
rendszerrel 

• kontroller vagy 
kontrolling csoport (2-
3 fő) feladatkörének 
kialakítása 

 
 
 
 

Szakmai és 
információs igény 

• számviteli 
szolgáltatás, 

• havi zárlati 
rendszer, 

• gazdasági 
eredmények 
ismertetése, 

• adózási 
információk, 

• üzleti terv, 
pályázatok 
készítése 

• számviteli 
rendszer 
átalakítása,  

• színvonalas 
könyvelői 
program 
alkalmazása, 

• informatikai 
rendszer 
integrálása, 

• üzleti terv, 
pályázatok 
készítése 

• vállalati sajátosságokat 
figyelembe vevő 
szoftver alkalmazása, 

• megfelelően strukturált 
információáramlási 
rendszer, 

• mutatószám rendszer 
kidolgozása, 

• üzleti terv, pályázatok 
készítése 

 
 

Szakmai 
támogatás 

• jól képzett 
könyvelő 
(külső 
alkalmazott), 

• szakmai 
tanácsadó. 

• vállalkozás 
alkalmazásában 
lévő számviteli – 
pénzügyi 
alkalmazott, 

• kontroller nélküli 
kontrolling 
megvalósítója 

• kontroller vagy 
kontrolling csoport (2-
3 fő) alkalmazása, 

• informatikus az 
operatív problémák 
megoldására 

Forrás: saját szerkesztés (2008) 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Doktori értekezésemben, kutatási célkitűzéseimnek megfelelően 
áttekintettem a kontrolling széleskörű irodalmi hátterét, megvizsgáltam 
azokat az elméleti metodikákat, módszertani ismereteket, melyeknek a 
gazdálkodás stratégiai és operatív irányításában jelentős szerepe van. 
Áttekintettem a kis- és középvállalkozások sajátosságait a tulajdoni 
viszonyok, szervezeti konfiguráció, mindennapi üzletmenet, stratégiaalkotás 
és a növekedési lehetőségek alapján.  
 
Elemeztem Magyarország gazdaságkörnyezetének, – disszertációm 
témájához kapcsolódó – területeit. A kis- és középvállalkozások statisztikája 
alapján rávilágítottam a szektor Európai Unióban és Magyarországon 
betöltött szerepére, helyzetére. 
 
A téma aktualitását igazolja, hogy a jelenlegi – Európai Uniós és hazai – 
gazdasági környezet változása szükségessé teszi, hogy a vezetői döntések 
megalapozottak legyenek és segítsék elő a versenyképes termékek és 
szolgáltatások előállítását. 
A jövő sikerorientált kis- és középvállalkozásai számára létfontosságú ezért 
annak megismerése és elsajátítása, hogy a vezetés munkáját milyen 
tevékenységgel, milyen eszközökkel lehet hatékonnyá tenni.  
 
Kutatásom anyag és módszertanát tekintve – kvalitatív és kvantitatív 
adatgyűjtést – mélyinterjú készítést, illetve kérdőíves felmérést 
készítettem. Hipotézis vizsgálatot végeztem a kis- és középvállalkozások, 
tevékenységével, versenyképességével, kontrolling alkalmazhatóságával 
kapcsolatban. Kutatásom eredményeinek feldolgozására és kiértékelésére 
különböző statisztikai módszert alkalmaztam. Többtényezős gazdasági 
jelenségek összehasonlítását valósítottam meg, variancia analízist, t-próbát, 
khi négyzet próbát alkalmaztam.  Az idősorok elemzését trend analízis 
alkalmazásával készítettem el. A kvantitatív adatok elemzéséhez 
számítógépes adatfeldolgozást SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
használtam. Az interjút, mint kutatási módszert, az empirikus vizsgálataim 
kezdeti fázisaiban – a problémák feltárásához –, illetve a végső szakaszban, 
alkalmaztam azért, hogy ellenőrizzem eredményeim realitását.  
 
Doktori értekezésemben a kis- és középvállalkozások kontrolling 
rendszerének speciális területeit vizsgáltam, mely során a cégek 
vezetőivel, tulajdonosaival készített személyes interjúk, üzemlátogatások és 
kérdőíves felméréseim is alátámasztják megállapításaimat, 
következtetéseimet, a hazai kis- és középvállalkozások kontrolling 
szemléletének, rendszerének kialakítására vonatkozóan.  
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Megvizsgáltam, hogy milyen kontrolling lehetőség van arra vonatkozóan, 
hogy a Magyarországon működő kis- és középvállalkozások 
hatékonyabban, eredményesebben gazdálkodjanak. Áttekintettem a 
kontrolling és a különböző vállalati információs és döntéstámogató 
rendszerek jelentőségét, majd felmértem ezek alkalmazhatóságát a kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozóan. A hipotézis vizsgálatom és kutatási 
eredményeim alapján áttekintem a kontrolling tevékenység bevezetésének 
lehetőségeit tekintettel az egyes vállalati méretkategóriákra. 
  
Vállalatmenedzsment szempontjából nagyon fontos, hogy a KKV-k 
összhangot teremtsenek a stratégiai és operatív céljaik között. Csak az a 
stratégia megvalósítható, mely képes az operatív szinteken megjelenni, 
vagyis végrehajtási alternatívát kínál. Véleményem szerint a vállalati 
stratégia a küldetés megfogalmazását, jövőkép kialakítását és ezek 
megvalósításához szükséges magatartásminta kidolgozását jelenti.  
 
A kontrolling létrehozásának, eredményes működésének legalapvetőbb 
kritériuma a kontrolling szakmai ismerete, a kontroller felkészültsége.  
A vállalkozás szervezeti struktúrájában a kontrolling helyét a funkciói és az 
információ kezelése határozzák meg elsődlegesen.   
Fontos követelmény, hogy a kontrolling szakmailag megfelelő kapcsolatban 
legyen a számviteli, a pénzügyi és az informatikai tevékenységgel, illetve 
fejlődésével párhuzamosan a módszerek állandó megújítása, fejlesztése 
megvalósuljon. 
A kontrolling rendszer kialakítása és eredményes működése döntően attól 
függ, hogy a vállalkozás milyen formában végzi a kontrolling tevékenységet, 
illetve milyen szakmai felkészültségű és személyi tulajdonságokkal 
rendelkező emberek végzik a feladatokat. 
 
A hatékony kontrolling eszközrendszer fontos eleme a működését támogató 
szervezési módszerek.  
A szervezési módszerek interdiszciplináris tudományok közötti, 
csoportmunkán alapuló, az igazság előzetes felismerésére képes, rávezető 
(heurisztikus) módszerek, amelyek alkotástechnikai, csoportvélemény-
összegző technikák mellett következetesen alkalmazott módszertani 
eljárásokon, algoritmusokon keresztül funkcionálnak.  
 
A kontrolling kialakítására vonatkozóan nem lehet egységes megoldást 
javasolni, hiszen egyrészt különbözőek a vállalkozások külső-belső 
környezeti tényezői, másrészt, a költség-haszon elv is fontos szerepet játszik 
a döntésben. 
A befolyásoló tényezők közül meghatározó jelentősége van a vállalat 
méretének, valamint annak, hogy mennyire dinamikus környezetben 
működik a vállalkozás.  
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Stabil környezetben a kontrolling feladatok ismétlődő, rutinfeladatok. Nem 
igénylik külön szervezet, illetőleg önálló kontrolling munkakör létrehozását.  
Dinamikus gazdasági környezetben, erős versenyhelyzetben folyamatosan 
változnak az igények, a termék- és a tevékenységstruktúra. A változó 
lehetőségekkel újabb és újabb problémák megoldása szükséges és indokolt a 
kontrolling munkakör, vagy szervezet létrehozása. 
 
A kis- és középvállalkozások növekedése alatt nem minden esetben 
vagyongyarapodást kell érteni. A vállalkozói nyereség kivonása a család 
megélhetése, az önállóság gyakran fontosabb, de természetesen a változó 
környezethez való alkalmazkodás, a permanens megújulás feltételeit minden 
esetben biztosítani kell. Úgy gondolom, az utóbbi hiánya okozza azt a tényt, 
hogy a hazai vállalkozások alig fele éli meg az alapítást követő 5. évet.    
 
A versenyképesség igen gyakran használt közgazdasági fogalom azonban 
elfogadott definíciója nem létezik. Ennek oka mindenképpen a 
versenyképességre ható tényezők sokféleségében keresendő, melyek közül az 
egyes elemzők mást és mást tartanak fontosnak. 
Úgy gondolom: a versenyképes vállalkozás megteremtéséhez elengedhetetlen 
a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség megléte, mivel ez a 3 dolog 
együtt határozza meg azt, hogy az adott vállalkozás milyen teljesítményt 
nyújt. 
  
A kontrollinggal, mint tevékenységgel elősegíthető a vállalkozások 
versenyképességének növelése oly módon, hogy rövid távon a likviditás, 
hosszabb távon a finanszírozhatóság biztosítható, és nem utolsó sorban 
vállalkozási szinten és a részterületeken is a gazdaságosság megvalósítható. 
 
A vállalkozások teljesítményének alakulása nem csak számukra, hanem a 
nemzetgazdaság számára is lényeges, mivel jelentős árbevételt, nyereséget, 
hozzáadott értéket állítanak elő, továbbá hatékony innovációs tevékenységet 
végeznek.   
A gazdaságpolitika céljainak teljesüléséhez, – az Európai Uniós 
követelményekkel összefüggésben – meg kell teremteni a lehetőségeket arra 
vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozások működése hatékonyabbá 
válhasson, gazdálkodásuk eredményesebb legyen, melyhez elengedhetetlen 
feltétel különböző eljárások módszerek adaptációjának elősegítése. 
A vállalkozások részéről fontos, hogy nyitottak legyenek az új innovatív 
rendszerek iránt és azt meg kell próbálniuk beépíteni mindennapi 
döntéshozatali mechanizmusaikba. A kisvállalkozások vezetőinek 
döntéshozatali folyamatainál is lényeges a hatékony és a racionális 
gondolkodás, melynek elősegítője a kontrolling szemléletmód kialakítása. 
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SUMMARY 
 
 
On the basis of my objectives, I have reviewed the broad literary 
background of controlling in my dissertation; I have examined the 
theoretical methodology and methodological knowledge that have a 
significant role in the strategic and operative direction of management. I have 
reviewed the peculiarities of small-and medium-sized enterprises based on 
ownership, organisational configuration, everyday administration, strategy 
making, management function and possibilities of growth.  
 
I have analysed the areas of Hungary’s economic environment that can be 
connected to the topic of my dissertation. By the means of the statistics of 
small-and medium-sized enterprises I have highlighted the role and the 
situation of the sector in the European Union and Hungary.  
 
The topicality of the topic is proven that the change of the present-day -both 
European Union and national- economic environment makes it necessary that 
the managerial decisions should be well-justified and promote the production 
of competitive goods and services. 
For the success-oriented small-and medium-sized enterprises of the future it 
is essential to know and acquire by which means and activities the work of 
the management can be made more effective. 
 
Regarding the material and method of my research I have prepared 
qualitative and quantitative data collection-namely, deep interview 
preparation as well as questionnaire. I have carried out hypothesis 
examination in connection with the activity, competitiveness and controlling 
application of small-and medium-sized enterprises. I have used various 
statistical methods to process and evaluate the results of my examination. I 
have completed the comparison of multi-variable economic phenomenon and 
I have applied variance analysis, t test and Chi-square test. I have also 
analysed trends by the application of trend analysis. For the analysis of 
quantitative data I have used computer-based data processing, i.e. SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). The interview as a method of 
research was used in the initial stage of my empiric research to reveal 
problems as well a sin the final stage to control the reality of my results.  
 
In my doctoral dissertation I have examined the special areas of the 
controlling systems of small-and medium-sized enterprises during which my 
personal interviews with the managers and the owners of companies, 
company visits and my questionnaire also support my statements and 
conclusions about the creation of the controlling approach and system of 
small-and medium-sized enterprises.  
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I have examined what controlling possibilities there are for the Hungary-
based small-and medium-sized enterprises to operate more efficiently and 
successfully. I have reviewed the significance of controlling as well as the 
different corporate information and decision-supporting systems and I have 
also surveyed the possibility of their application at small-and medium-sized 
enterprises. On the basis of my hypothesis-examination and research results I 
have summed up the possibilities of introducing controlling activity with 
regard to the single company sizes.  
 
From the point of view of corporate management it is essential for the 
small-and medium-sized enterprises to harmonise their strategic and 
operative objectives. Only the strategy that is able to appear on the operative 
level, i.e. offers an executive alternative can be implemented. In my opinion 
corporate strategy means formulating the mission, creation of the vision for 
the future and working up a behaviour pattern necessary for their 
implementation.  
 
The most basic criterion of the introduction and efficient operation of 
controlling is the professional knowledge about controlling as well as the 
well-preparedness of the controller.  
In the organisational structure of the enterprise the place of controlling is 
defined by its functions and information handling primarily.  
It is an important requirement that controlling should be in a proper 
professional contact with accounting, financial and information technology 
activities and in parallel with its development the constant improvement and 
development of methods could be carried out.  
Basically, the creation and efficient operation of the controlling system 
depend on what form the enterprise carries out controlling activity as well as 
what professional expertise and personal features the people performing these 
tasks have.  
 
The organisational methods supporting operation are important parts of 
efficient controlling tools.  
Organisational methods are interdisciplinary heuristic methods based on 
team work and capable to discover the truth preliminarily that can function 
by means of systematically-used methodological processes and algorithms 
besides creation and team opinion summarising techniques.   
 
There cannot be a uniform solution for the creation of controlling as the 
internal and external environmental factors differ on the one hand, and the 
principle of cost-profit analysis also plays a great role in decision-making, on 
the other hand. 
Among the influencing factors the size of the company is decisive together 
with the fact how dynamic the surroundings of the company are.  
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In stable surroundings the controlling tasks are repetitive routine ones. They 
do not require the creation of a separate organisation or an independent 
controlling job.  
In a dynamic economic environment and tight competition the needs 
constantly change together with the range of products and the scope of 
activities. With the changing possibilities new and new problems need to be 
tackled and the creation of a controlling job or an organisation is justified.   
   
Under the term „the growth of the small-and medium-sized enterprises” 
not necessarily financial growth is meant in all cases. The withdrawal of 
profit, the living of the family and independence are sometimes more 
important but, of course, the conditions for the adaptation to the new 
environment and permanent renewal must be secured in all cases. In my 
opinion the lack of the latter one results in the fact that nearly half of the 
national enterprises live on after 5 years of its establishment.  
 
Competitiveness is a very frequently used economic notion although its 
proper definition does not exist. The reason for this can be found in the 
diverse factors affecting competitiveness among which different ones are 
highlighted by certain analysts.  
I think the presence of cost-effectiveness, efficiency and successfulness are 
indispensable to establish a competitive enterprise as these three things 
together define the performance of the single enterprise.    
 
By means of controlling as an activity the increase of the competitiveness of 
enterprises can be promoted as liquidity in the short term and financing in the 
long term can be secured, and last but not least, cost-effectiveness can be 
reached on the level of enterprises and in sub-areas, as well.  
 
The changes of the performance of enterprises are essential not only for us but 
also for the national economy as significant profits, returns and added values are 
made and, furthermore, effective innovative activity can be carried out.  
In my opinion to reach the targets of economic policy in harmony with the 
European Union requirements, possibilities must be created for the more 
effective operation and more efficient management of small-and medium-
sized enterprises, to which the support of the adaptation of different 
procedures and methods is indispensable.  
 
From the part of the enterprises it is essential that they should be open to new 
innovative systems and they should try to integrate it to their everyday 
decision-making mechanisms. Effective and rational way of thinking is also 
essential in the decision-making processes of the managers of small 
enterprises, whose instrument can be the creation of the controlling approach 
and the application of controlling functions. 



Mellékletek 

 130 

 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 

 
 
 

 
1. melléklet: Irodalomjegyzék 
 
2. melléklet: Táblázatok, ábrák jegyzéke 
 
3. melléklet: Kérdőív 
 
4. melléklet: 1-9. elemzés (összefüggés vizsgálatok)  
 
5. melléklet: 1-10. elemzés (varianciaanalízis) 
 
6. melléklet: 1. elemzés (tőkerugalmasság vizsgálat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mellékletek 

 131

1. melléklet - Irodalomjegyzék 
 
 

1. BARAKONYI K. (1999): Stratégiaalkotás I. Stratégiai tervezés 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Bp. 

2. BARAKONYI K. (2000): Stratégiaalkotás II. Stratégiai 
menedzsment Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Bp. 

3. BODA GY. – SZLÁVIK P. (2001): Kontrolling rendszerek 
tervezése KJK Kiadó Kft. Bp. 

4. BODA GY. - SZLÁVIK P. (1999): Vezetői kontrolling KJK. Kiadó 
Kft. Bp. 

5. BODNÁR V. (1997):  Menedzsment kontroll, controlling, 
vezetői számvitel: Nemzetközi elmélet és gyakorlat - Hazai 
tapasztalatok 3. rész. Vezetéstudomány. 7-8.sz. 21-30.p. 

6. BODNÁR V. (1997): Menedzsment kontroll, controlling vezetői 
számvitel: Nemzetközi elmélet és gyakorlat - hazai tapasztalatok - 
Controlling célra használt számviteli információk Vezetéstudomány 
26. sz. 3-11. p. 

7. BODNÁR V. (1997): Menedzsment kontroll, controlling, vezetői 
számvitel: Nemzetközi elmélet és gyakorlat - Hazai tapasztalatok 1. 
rész. Vezetéstudomány. 5. sz. 3-12. p. 

8. BODNÁR V. (1997): Menedzsment kontroll, controlling, vezetői 
számvitel: Nemzetközi elmélet és gyakorlat - Hazai tapasztalatok 2. 
rész. Vezetéstudomány. 6. sz. 3-11. p. 

9. BORSZÉKI É. (2007): A jövedelmezőség és a tőkeszerkezet 
összefüggései a vállalkozásoknál 
http://www.gtk.szie.hu/upload_files/2007113121150_Borszeki_Eva_
TI.doc 

10. CHIKÁN A. - DEMETER K. (2002): Az értékteremtő folyamatok 
menedzsmentje AULA Kiadó Kft. Bp. 

11. CHIKÁN A. (1997): Vállalatgazdaságtan AULA Kiadó Budapest  

12. CSATH M. (1993): Stratégiai tervezés és vezetés TIT Nyomda. 
Budapest. 

13. CSIKÓS I-NÉ - JUHÁSZ T-NÉ – KERTÉSZ T. (1993): Operatív 
controlling I.-II.-III. NOVORG Kiadó Kft. - REFA Hungária Kft. 

14. DEYHLE, A. (1989):  Control Praxis. Management Service Verlag, 
München. 



Mellékletek 

 132 

15. DEYHLE, A. (1993): Controller und Controlling Paul Hupt Berne 
Bern, Stuttgart, Wien. 

16. DOBÁK M. et al (1997): Szervezeti formák és vezetés. KJK. Kft. 
Bp. 

17. EU - STATISTIC IN FOCUS (2006): SME Outlook 
Entrepreneurshipin the EU 24/2006 

18. EUROMONEY (2008): Country risk March 2008 overall results 
http://www.euromoney.com/Article/1898962/Country-risk-March-
2008-overall-results-index-table.html 

19. F. J. WITT - K. WITT (1994): Controlling kis- és 
középvállalkozások számára. Springer Hungarica Bp. 

20. FIGYELŐ – POLITICAL CAPITAL (2008): Országjelentés, 
http://www.fn.hu/belfold/20080429/szomoru_orszagjelentes 

21. FIGYELŐ (2007): Gyengülő konjunktúra 2007/35. sz.   

22. FRANCSOVICS A. (2005): A controlling fejlődésének sajátosságai 
Ph.D. Értekezés Corvinus Egyetem Budapest 

23. G. VAN HUYLENBROECK (2001): Agricultural 
Projectmanagement Universiteit Gent, Belgium 

24. HÁGEN I. ZS. – CSÍSZÁR K. Á. – VARGA E.(2007): Basic 
principles of internal controlling at budgetary institutions Busines 
Sciences Symphosium for Young Researchers Budapest  

25. HÁGEN I. ZS. – KONDOROSI F. NÉ (2003): CONTROLLING 
Controll 2003 Kft. Debrecen 

26. HÁGEN I. ZS. - KONDOROSI F. NÉ (2003): The development of 
corporate information systems MENDELNET Brno CD presented p. 
162 

27. HÁGEN I. ZS. – REKE B. (2004): Controlling for the sustainable 
growt of enterprises 9 th International Scientific Days of Agricultural 
Economics CD present p. 127 – 130. 

28. HÁGEN I. ZS. – REKE B. (2006): Többváltozós módszerek a 
vállalkozói kontrolling munkában XXXI. Óvári Tudományos Nap 
Mosonmagyaróvár CD p. 146 - 150 

29. HÁGEN I. ZS. – REKE B. (2006): Vezetői kontrolling szerepe a 
költségvetési szervek ellenőrzésében XXXI. Óvári Tudományos Nap 
Mosonmagyaróvár CD p. 173 – 180 

30. HÁGEN I. ZS. (2005): Controlling szemlélet AVA Konferencia 
Debrecen CD p. 70 – 75 



Mellékletek 

 133

31. HÁGEN I. ZS. (2008): A Magyarországon működő kis- és 
középválallkozások teljesítményértékelése és versenyképessége XI. 
Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok Gyöngyös CD p. 
109 – 114 

32. HANYECZ L. (2006): A controlling rendszere Saldo Kiadó Bp. 

33. HORST - GÜNTER H. – KISSING H. (1993) : Controlling - das 
Unternehmen mit Zahlen führen. Weka-Verlag, Fachverlag für 
Unternehmensrecht, Management, Technik. Zürich 

34. HORVATH P. (1995): Das Controlling-Konzept dtv. München 

35. HORVÁTH P. (1997): Controlling: Út egy hatékony controlling 
rendszerhez KJK. Kft. Bp. 

36. HORVÁTH P. (2003): Performance steigerung und 
Kostenaptinierung Shäffer-Poeschal Verlag Stuttgart 

37. HORVÁTH P. et al (1997): Controlling: a sikeres vezetés eszköze 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. 

38. HORVÁTH, P. – KARGL - H. MÜLLER-MERBACH (1995).: 
Controlling und automatisierte Datenverarbeitung. 
Betriebwirtschaftlicher. Verlag, Dr.Th. Gabler, Wiesbaden. 

39. HORVÁTH, P. - REICHMANN, T. (1993):  Vahlens Großes 
Controlling Lexikon. Verlag Frany Vahlen GmbH, München. 

40. JAMES G. M. (2000): Bevezetés a döntéshozatalba. PANEM Kiadó 
Bp. 

41. KERÉKGYÁRTÓ GY-NÉ – MUNDRUCZÓ GY. – SUGÁR A. 
(2001): Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti 
elemzésekben AULA Kiadó Bp. 

42. KONDOROSI F-NÉ (2002): A vezetői számvitel Debreceni 
Egyetem Jegyzet  

43. KONDOROSI F-NÉ. (1997) : Egy vezetői döntést segítő módszer az 
élelmiszeripari vállalkozásoknál Számvitel és Könyvvizsgálat, 
Budapest, 1997/9. 388-391.p. 

44. KÖRMENDI L. - TÓTH A. (1996): Controlling a hazai 
vállalkozások gyakorlatában TUDEX Kiadó Kft. Bp. 

45. KÖRMENDI L. - TÓTH A. (1998): Controlling a hazai szervezetek 
gazdálkodási gyakorlatában WEKA Szakkiadó Kft. 

46. KÖRMENDI L. - TÓTH A. (2002): A controlling tudományos 
megközelítése és alkalmazása Perfekt Kiadó Rt. Bp. 



Mellékletek 

 134 

47. KÖRMENDI L. - TÓTH A. (2006): A controlling elmélete és 
gyakorlata Perfekt Kiadó Zrt. Bp. 

48. KÖRMENDI L. (1995): Controlling BGF Pénzügyi és Számviteli 
Kar Jegyzet  

49. KRÖPFL B. – PESCHEK W. – SCHNEIDER E. – SCHÖNLIEB 
A. (2000): Alkalmazott statisztika Műszaki Könyvkiadó Budapest 

50. KSH (2002): Magyarország 1990 – 2001 Beszámoló a társadalom és 
a gazdaság folyamatairól Budapest 

51. KSH (2004): Magyarország 2003 Bugapest 

52. KSH (2005): Gazdasági folyamatok 2000 – 2004 Budapest 

53. KSH (2005): Magyarország 2004 Budapest 

54. KSH (2006): Magyar Statisztikai Évkönyv 2005 Budapest 

55. KSH (2006): Magyarország 2005 Budapest 

56. KSH (2007): KSH jelenti, gazdaság és társadalom 2006 Budapest 

57. KSH (2007): Magyar Statisztikai Évkönyv 2006 Budapest 

58. KSH (2007): Statisztikai tükör I. évf. 82. szám Vállalkozások 
demográfiája Budapest 

59. LADÓ L. (1986): Szervezés elmélet és módszertan KJK. Kft. Bp. 

60. LADÓ L. (1991): Számvitel, adózás és vállalkozás Láng Kiadó, 
Budapest, 179.p., 181.p.   

61. LIEBNER A. (2002): Benchmarking alkalmazása a folyamatorientált 
személyzetirányítás megvalósításában Humánpolitikai szemle 2002/ 
13. sz. 

62. M. PORTER (1993): Versenystratégia Akadémia Kiadó Budapest 

63. M. R. SPIEGEL (1995): Statisztika elmélet és gyakorlat Panem – 
McGrawHill Bp. 

64. MANN R. –  MAYER E. (1993): Controlling kezdők számára 
SALDO Rt. Bp. 

65. MARSELEK S. (2005): Szervezési Ismeretek Jegyzet Károly Róbert 
Főiskola Gyöngyös 

66. MAGYAR NEMZETI BANK (2008): Elemzés a konvergencia 
folyamatokról 2008 03 p 77. - 95 

67. NÉMETHNÉ G. A. (2006): Statisztikai módszerek alkalmazásának 
lehetőségei a kis- és középvállalkozások versenyképességének 
elemzésében 



Mellékletek 

 135

http://www.sze.hu/etk/_konferencia/publikacio/Net/eloadas_nemethn
e_gal_andrea.doc  

68. R. N. ANTHONY (1989): The Management Controll Function 
Boston: Harvard Business Scholl Press  

69. R. S. KAPLAN - D. P. NORTON (1998): Balanced Scorecard. 
Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer KJK. Kft. Bp. 

70. REICHMANN, T. (1993): Controlling-Praxis: Erforgsorientierte 
Unterrehmeussteuerung. Verlag Franz Vahlen, München. 

71. REICHMANN, T. (1993): DV-gestütztes Unternehmens-
Controlling. Verlag Franz Vahlen, München. 

72. ROMÁN Z. (2005): A kis- és középvállalkozások statisztikai 
helyzete. Gazdaság és Statisztika 2. p 36 – 53.  

73. SALAMONNÉ HUSZTY A. (2000): Jövőkép és stratégiaalkotás 
Kossuth Kiadó Bp.  

74. SCHWALBE H. (1990): Gyakorlati marketing kis és 
középvállalkozások számára KJK Kiadó Budapest 

75. SCHWALBE, H. (1995): Controlling az értékesítésben SALDO Rt., 
Budapest. 

76. SINKOVICS A. (2002) : Pénzügyi kontrolling KJK Kiadó Kft. Bp. 

77. SINKOVICS A. (2007): Költség és pénzügyi kontrolling Complex 
Kiadó Kft. Bp. 

78. SLEVIN et al (1990): http://www.palgrave-
journals.com/jibs/journal/v35/n2/full/8400071a 

79. SPREMANN, K. (1992): Grundlagen, Informationssysteme, 
Anwendungen. Gabler Wiesbaden  

80. SZLOBODA I. (2005): Rövid körséta a controllingot támogató 
szoftverek piacán. A kontroller 2005 évf. 2. sz. 

81. SZŰCS I. et al (2004): Alkalmazott statisztika AGROINFORM 
Kiadó Budapest 

82. T. COPELAND – T. KOLLER – J. MURRIN (1999): 
Vállalatértékelés PANEM Kiadó Bp. 

83. T. E. DEAL - A. A. KENNEDY (1982): Corporate cultures; The 
rites and rituals of corporate life Business Horisons, Vol 26. ISSUE 
March – April 1983 

84. T. SMITH (1996): Accounting for Growth – Stripping the 
camouflage from company accounts Second Edition, Century 
Business Books. 



Mellékletek 

 136 

85. TÓTH A. – ZÉMAN Z. (2003): A konszerncontrolling gyakorlati 
megvalósításának lehetőségei Pénzügyi Szemle 2003/8. 

86. TÓTH A. - ZÉMAN Z. (2004): Controlling Károly Róbert Főiskola 
Jegyzete Gyöngyös  

87. TÓTH A. (1997): Vezetői controlling Gábor Dénes Főiskola Jegyzet 
Bp. 

88. VÉRY Z. et. al (2004): Ágazati és funkcionális kontrolling Saldo Rt. Bp.  

89. W. VERBEKE – J. VIAENNE (2000): Food Marketing Universiteit 
Gent, Belgium  

90. WISINSZKY K. (2006): A kis és közepes vállalkozások controlling 
szoftverfejlesztési támogatása egy tanácsadó cég gyakorlatában A 
kontroller 2006 évf. 2. sz.  

91. ZÉMAN Z. (1998): Controlling szerepe a magyar vállalkozásokban. 
GATE, Ph.D értekezés, Gödöllő 

92. ZÜND A. (1973): Kontrolle und revision in der International 
Unternehmung Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 

 



Mellékletek 

 137

2. melléklet - Táblázatok és ábrák jegyzéke 
 

Táblázatok 
 

1. táblázat:  A pénzügyi és a vezetői számvitel összehasonlítása 
tartalom és felhasználás alapján 25 

2. táblázat:  Fedezeti tábla  35 
3. táblázat:   A vállalatok gazdálkodásának elemzésére 

használható pénzügyi mutatók  43 
4. táblázat:  A kis- és középvállalkozások jogi szabályozása  50 
5. táblázat: Szervezeti formák kommunikációs jellemzői  52 
6. táblázat:  Az organikus és a mechanisztikus kultúra jellemzői  54 
7. táblázat:  Az EcoRisk index és tényezői (2000-2006)  62 
8. táblázat:   A vállalkozói és alkalmazotti státuszt preferálók 

aránya az Európai Unióban és az Egyesült 
Államokban, 2000-2004  64 

9. táblázat:  Vállalkozási motívumok és szándékok, 2004 65 
10. táblázat:  A vállalkozóvá válást ösztönző tényezők hazai 

megítélése, 2004  66 
11. táblázat:  A vállalkozóvá válást visszatartó tényezők hazai 

megítélése, 2004  66 
12. táblázat:  A regisztrált vállalatok száma Magyarországon, 

2000-2005  67 
13. táblázat:  Az új vállalkozások aránya a működők %-ában  68 
14. táblázat:  A megszűnt vállalkozások aránya a működők  

%-ában  70 
15. táblázat:  A foglalkoztatotti létszám megoszlása vállalatméret 

alapján Magyarországon, nemzetgazdasági ágak 
szerint, 2003  72 

16. táblázat:  A hozzáadott érték megoszlása Magyarországon a 
nemzetgazdasági ágakban vállalatméret szerint, 
2003  73 

17. táblázat:  A kivitelhez való hozzájárulás vállalati 
nagyságkategóriák szerinti megoszlása 
Magyarországon, 2003  74 

18. táblázat: Az innovációt bevezető vállalatok aránya 
Magyarországon méret kategóriák szerint, 2003  75 

19. táblázat:  A vállalatok legfőbb mutatószámai az EU-ban és 
Magyarországon 2003-ban 76 

20. táblázat:  Tulajdoni forma szerinti megoszlás  87 
21. táblázat:  Ágazati tevékenység szerinti megoszlás  87 
22. táblázat:  Üzleti tervet készítő vállalkozások megoszlása  88 
23. táblázat:  A kontrolling jelentése a vállalkozók számára  89 



Mellékletek 

 138 

24. táblázat:  Kontrollingot alkalmazók települési forma szerinti 
megoszlása %-ban 90 

25. táblázat:  Kontrolling alkalmazása ágazatok szerinti bontásban, 
vállalkozások száma és megoszlása szerint  91 

26. táblázat:  Kontrolling alkalmazók méret szerinti bontásban, 
vállalkozások száma és megoszlása szerint  91 

27. táblázat:  Kontrolling alkalmazásának megoszlása az átlag 
árbevétel alapján  92 

28. táblázat:  A kontrolling alkalmazásának gyakorisága, a 
méretkategóriák alapján  92 

29. táblázat:  Kontrollinggal kapcsolatos ismeretbővítés 
hajlandósága, a méretkategóriák alapján  93 

30. táblázat:  A kontroller alkalmazásának megoszlása a 
méretkategóriák szerint  93 

31. táblázat:  Kontrolling szoftver vásárlásának hajlandósága 
méretkategóriák szerint  93 

32. táblázat:  A kontrolling tevékenységre szánt pénz havonta és 
az átlag adózás előtti eredmény összefüggése a 
kontrollingot alkalmazók és nem alkalmazók 
körében  94 

33. táblázat:  Átlagos adózás előtti eredmény kontrollingot 
alkalmazók és nem alkalmazók körében (2002-
2006) 97 

34. táblázat:  Adózás előtti eredmény b trendegyütthatójának 
alakulása, a kontrollingot alkalmazók és nem 
alkalmazók körében (2002-2006) 97 

35. táblázat:  Adózás előtti eredmény b trendegyütthatójának 
alakulása méret alapján, kontrollingot alkalmazók és 
nem alkalmazók körében (2002 – 2006) 98 

36. táblázat:  Adózás előtti eredmény b trendegyütthatójának 
alakulása a kontrolling-tevékenységre szánt 
kiadások tükrében (2002 – 2006) 98 

37. táblázat:  Az adózás előtti eredmény, az alkalmazotti létszám, 
illetve az 1 alkalmazottra jutó adózás előtti 
eredmény átlagos változása (2002-2006)  102 

38. táblázat:  Az árbevétel és a saját tőke átlagos változása (2002-
2006) 102 

39. táblázat:  A kötelezettség állomány átlagos változása (2002-
2006) 103 

40. táblázat:  Az eszközállomány átlagos változása (2002-2006) 103 
41. táblázat:  Kontrolling alkalmazásának lehetőségei a hazai kis- 

és középvállalkozásoknál 123 
 



Mellékletek 

 139

Ábrák  
 

1. ábra:  A stratégiai és operatív kontrolling információs 
környezete  17 

2. ábra:  A kontrolling szabályozó kör  23 
3. ábra:  A vezetői számviteli funkciók teljesítésének, 

ismétlődésének folyamata 25 
4. ábra:  A stratégiai tervezés információ áramlása  31 
5. ábra:  A vállalati környezet főbb elemei  34 
6. ábra:  Porter féle „five forces” modell  35 
7. ábra:  Boston-Consulting (BCG) mátrix  36 
8. ábra:  Teljesítmény előállítás folyamata  39 
9. ábra:  A Du Pont rendszer vázlatos felépítése  41 
10. ábra: ZVEI mutatószámrendszer  42 
11. ábra: A stratégia, operatív célokká történő lebontása Balanced 

Scorecard segítségével  46 
12. ábra: Az EcoRisk tényezőinek alakulása (1999 – 2007)  61 
13. ábra: 2000-ben alapított új vállalkozások túlélése vállalkozási 

típusok szerint  69 
14. ábra: Az adózás előtti eredmény lineáris trendje a kontrolling 

tevékenység függvényében  99 
15. ábra: Az adózás előtti eredmény lineáris regressziója az egyes 

években a kontrollingot alkalmazó KKV – k esetében  100 
16. ábra: Az adózás előtti eredmény lineáris regressziója az egyes 

években a kontrollingot nem alkalmazó KKV – k 
esetében  100

17. ábra: A kis- és középvállalkozások kontrolling bevezetését, 
alkalmazását meghatározó 7 tényezős modell 110 

 



Mellékletek 

 140 

3. melléklet - Kérdőív 

 
 
 

A kis- és középvállalkozások tervezési és kontrolling tevékenységének 
felmérésére 

 
 
 

Tisztelt Válaszadó! 
 
 

 
A Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori 
Iskola hallgatójaként Ph.D disszertációmhoz primer adatokat gyűjtök a 
vállalatok, vállalkozások tervezési és kontrolling tevékenységével 
kapcsolatosan. 
 
Az alábbi kérdőívvel a cégvezetők, vállalkozók tervezési, és kontrolling 
tevékenységgel kapcsolatos véleményét kívánom vizsgálni. 
 
A kérdésekre a válaszadás önkéntes és név nélküli, válaszait csak 
összesítve és kizárólag ezen kutatáshoz használom fel. A pontosabb 
helyzetkép kialakításához kérem, hogy lehetőség szerint minél több 
kérdésre szíveskedjen válaszolni. 
 

 
 
Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segíti munkámat! 

                                                                                  
 
 
 
                                                                                       Hágen István Zsombor  

                                                                                          Ph.D hallgató 
  
                                                                                 
 
Gyöngyös, 2007. 10. 15.                                                

 
 



Mellékletek 

 141

1. A vállalkozásra, illetve annak tulajdonosi, vezetői körére 
irányuló kérdések: 
 
1. 1 . A vállalkozás székhelye szerinti megye, település:    
                                                                                           
……………………….……. 
 
tulajdoni forma( egyéni vállalkozás, BT, KFT, stb….):  
                                                                                               
…………………………… 
 
alapításának éve: …..……  
               
 
1. 2. Melyik ágazatban végzi tevékenységét az adott vállalkozás? 
 
Mezőgazdaság: O        Ipar: O      Építőipar: O       Turizmus, vendéglátás: O    
Szállítás:  O   
 
Posta, távközlés, hírközlés: O    Kereskedelem: O   Informatika: O  Egyéb: O 
……………. 
 
1. 3.  A vállalkozás tulajdonosi szerkezete (a tulajdonos lehet természetes 
és jogi személy, vagy bármely gazdasági társaság is): 
 
1 tulajdonos: O               2 – 9 tulajdonos: O              10 tulajdonosnál több: O 
 
1. 4. A vállalkozás vezetője tulajdonos  - e?  
  
Igen: O                            Nem: O 
 
1. 5. Mióta irányítja a vállalkozást a jelenlegi vezető? 
 
Évszám:………. 
 
1. 6.  Milyen fokú iskolai végzettséggel rendelkezik a vezető? 
 
Alap: O                       Közép: O                         Felső: O 
 
1. 7.  Milyen típusú iskolai végzettséggel rendelkezik a vezető? 
 
Műszaki: O             Agrár: O              Közgazdasági: O                Jogi: O   
 
 Egyéb (szakma, stb..):…………………………………………………..  
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1. 8.   Van – e a vállalkozásnál középvezető (osztályvezető)? 
 
           Igen: O                 Nem: O 
 
1. 9.  Van - e a vállalkozásnál külön számviteli könyvviteli alkalmazott? 
 
           Igen: O                   Nem: O 
 
1. 9. 1.  Ha nem, akkor ki látja el a számviteli könyvviteli feladatokat? 
 

A tulajdonos, az egyik tulajdonos, vagy a tulajdonos családtagja: O 
 
Külső könyvelő vállalkozás: O 
 
Egyéb:………………………………………………………………… 

 
 
2. Üzleti tervezéssel kapcsolatos kérdések: 
 

2. 1.  Készített – e már a vállalkozás üzleti tervet?  
 
           Igen: O                   Nem: O 
 
2. 1. 1.  Ha igen milyen célból? (több válasz is megadható) 
 
              A vállalkozás indításakor: O 
                
              Saját célból - tulajdonos, vezető részére - készítette : O 
             
              Hitel felvétel céljából: O 
            
              Pályázat elkészítése miatt kötelező volt: O 
  

 Egyéb:………………………………………………… 
 
2.  1. 2.  Ha nem, akkor a jövőben szeretne készíteni?  
        
            Igen: O                      Nem:  O 

 
  2. 2.  Milyen gyakran készít üzleti tervet?  
       
          Évente többször: O 
         
          Évente egyszer: O 
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          Két – három évente : O 
 
          Soha nem készített a vállalkozás üzleti tervet: O 
 
2. 3.  Az üzleti terv készítését a vállalkozás: 
 
           Önállóan oldja meg (vezetés, vagy alkalmazottja készíti): O 
 
            Külső vállalkozást bíz meg az elkészítéssel: O  
 

                  Egyéb:……………………………………………………… 
 
       2. 3. 1 Válassza ki az alábbiak közül, hogy miért készítteti az üzleti 

tervet mással? 
 
               Túlságosan bonyolult feladat: O 
 
               Más irányultságú képességem van: O 
 
               Napi elfoglaltságom nem teszi lehetővé: O 
              
               Nincs olyan a cégnél akinek ebben rutinja van: O 
 
               Egyéb:…………………………………………………………. 
 

2. 4.  Értékelje 1 – 5 - ig terjedő skálán, hogy az ön vállalkozásánál az 
alábbi belső erőforrásokkal való gazdálkodás során melyik 
problémás terület és melyik nem! 

(1. legtöbb probléma  2. problémát jelent  3. problémás de megoldható 4. 
kevés probléma   5. nem  probléma) Válaszát karikázza be! 
 
                                                legtöbb   problémát     problémás,      kevés         nem 
                                            probléma    jelent      de megoldható  probléma  probléma 

Anyag és energia  gazdálkodás:       1            2             3             4            5 
 
Munkaerő gazdálkodás:       1            2             3             4            5 
 
Információ gazdálkodás:       1            2             3             4            5 
 
Tárgyi eszköz gazdálkodás:       1            2             3             4            5 
 
Pénz és tőke gazdálkodás:       1            2             3             4            5 
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2. 5.  Értékelje, hogy az alábbi külső környezeti tényezőkhöz való 
alkalmazkodás menyire jelent problémát az ön vállalkozásának!          
 
        (1. legtöbb probléma   2. problémát jelent  3. problémás de megoldható  
         4.  kevés probléma.   5. nem probléma) Válaszát karikázza be! 
                     
                                       legtöbb    problémát   problémás,      kevés        nem 
                                                    probléma    jelent  de megoldható  probléma  probléma 

 
Gazdasági környezet:      1         2           3           4          5 
(infláció, gazdasági teljesítmény) 
 
Technológiai környezet:      1         2           3           4          5 
(innováció, fejlesztés) 
 
Társadalmi és kulturális környezet:      1         2           3           4          5 
(munkaerő, szokások, hagyományok) 
 
Pénzügyi környezet:      1         2           3           4          5 
(adók, kamatok, hitelfelvétel, pályázat) 
 
Jogi környezet:      1         2           3           4          5 
(jogszabályok, törvények, rendeletek) 
 
Verseny környezet:      1         2           3           4          5 
(versenytársak magatartása) 
 
Politikai környezet:      1         2           3           4          5 
(megbízhatóság, kiszámíthatóság) 
 
2. 6.  Készít – e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 
 
                 Igen : O                Nem: O 
2. 7.  Készít – e a vállalkozás rövid távú operatív tervet? 
 
                 Igen : O                 Nem: O 
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3. Kontrollinggal kapcsolatos kérdések: 
 
3. 1. Mit jelent ön számára a vállalkozói kontrolling? 
 
vállalkozás ellenőrzés: O   vállalkozás értékelés: O   vállalkozás szervezés: .O 
 
Egyéb: …………………………………………………………………………    
 
3.2 Alkalmaz – e az Ön vállalkozása kontrollingot? 

 
      Igen: O                Nem: O 
 

4. 2. 1. Ha nem, akkor miért? 
 
Nem ismerem a kontrollinggot: O 
 
Nem tartom szükségesnek, mert nélküle is jól működik a vállalkozás: O 
 
Nem tudom milyen előnyökkel járna a tevékenység bevezetése: O 
 
Egyéb: …….………………………………………………………………. 
 

3. 2 .2. Ha igen akkor miért? 
 
Közvetlen és közvetett előnyei vannak a vállalkozás során: O 
 
Megalapozza a gazdaságos, eredményes és hatékony működést: O 
 
A könyvelői szoftver tartalmaz kontrolling modult: O 
 
Egyéb:………………………………………………………………………… 
 
3. 3. Szeretné ismereteit bővíteni a kontrollinggal kapcsolatban? 

 
          Igen: O                                Nem: O 
 
3.4. Szívesen alkalmazná  vállalkozásánál a kontrolling szemléletet? 
 

Igen: O                                  Nem: O 
 
3. 5. Vásárolna kontrollinggal kapcsolatos szoftvert? 

 
   Igen: O                                 Nem: O 
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3. 6. Alkalmazna kontrollert a vállalkozásban?  
 
       Igen: O                                Nem: O 
 
3.7. Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 

 
kevesebb mint 50 ezer Ft- ot: O 
 
50 ezer Ft és 100 ezer Ft között: O 
 
100 ezer Ft és 500 ezer Ft között: O 
 
több mint 500 ezer Ft- ot: O 

 
4.  A vállalkozás számviteli adataival kapcsolatos kérdések: 
  
4. 1. A vállalkozás alkalmazottainak száma: 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 2. Árbevétel alakulása (e Ft): 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 3. Mérleg főösszeg alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
4. 4. Saját tőke alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
4. 5. Jegyzett tőke alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 6. Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
4. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 8. Összes eszköz alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
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4. 9. Befektetett eszközök alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 10. Forgóeszközök  alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 11. Készletek alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 12.  Követelések (vevő) alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 13. Üzemi üzleti tevékenység eredményének alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 14. Adózás előtti eredmény alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 15.  Adózott  eredmény alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 
4. 16. Mérleg szerinti eredmény alakulása (e Ft) 
 
2002:………   2003: ………   2004: .…......   2005: ……….   2006: ………. 
 

 
 
 
 
 

Válaszadását tisztelettel köszönö 
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4. melléklet – Összefüggés vizsgálatok 
 
1. ELEMZÉS: Az adózás előtti eredmény különbsége a kontrolling alkalmazásától függően 
 

T-Test 
Group Statistics 

 
 Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Adózás előtti eredmény 2006-ban Nem 231 23269,81 72601,884 4776,853 
  Igen 155 90354,83 339001,159 27229,228 

 
 Independent Samples Test 
 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
Adózás előtti 
eredmény 2006-ban 

Equal variances assumed 
38,934 ,000 -2,912 384 ,004 -67085,027 23041,212 

-
112387,759 

-21782,295 

  Equal variances not 
assumed 

    -2,427 
163,52

1 
,016 -67085,027 27645,058 

-
121672,337 

-12497,717 
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2. ELEMZÉS: Az adózás előtti eredmény 2006-ban és a kontrolling alkalmazása közötti kapcsolat 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Adózás előtti eredmény kód 2006-ban 386 76,3% 120 23,7% 506 100,0% 

 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Adózás előtti eredmény kód 2006-ban Crosstabulation 

 
Count 

 
  Adózás előtti eredmény kód 2006-ban Total 
  1 2 3 1 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? Nem 204 12 15 231 
  Igen 118 18 19 155 
Total 322 30 34 386 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,066(a) 2 ,007 
Likelihood Ratio 9,868 2 ,007 
Linear-by-Linear Association 8,151 1 ,004 
N of Valid Cases 386     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,05. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,146 ,052 2,882 ,004(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,158 ,052 3,143 ,002(c) 
N of Valid Cases 386       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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3. ELEMZÉS: Az adózás előtti eredmény 5 éves átlaga és a kontrolling alkalmazása közötti kapcsolat 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód 406 80,2% 100 19,8% 506 100,0% 

 
 

Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód Crosstabulation 
 

Count 
 

  Átlagos adózás előtti eredmény kód Total 

  1 2 3 1 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? Nem 223 11 9 243 

  Igen 123 14 26 163 

Total 346 25 35 406 

 
 

Chi-Square Tests 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 22,634(a) 2 ,000 
Likelihood Ratio 22,429 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 22,568 1 ,000 

N of Valid Cases 406     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,04. 
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Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,236 ,048 4,883 ,000(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,230 ,049 4,753 ,000(c) 
N of Valid Cases 406       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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4. ELEMZÉS: Az adózás előtti eredmény kapcsolata az egyes években 
 

Correlations 
 

    Aeer_2002 Aeer_2003 Aeer_2004 Aeer_2005 Adózás előtti eredmény 2006-ban 
Aeer_2002 Pearson Correlation 1 ,394(**) ,274(**) ,797(**) ,709(**) 
  Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 
Aeer_2003 Pearson Correlation ,394(**) 1 ,987(**) ,350(**) ,312(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 
Aeer_2004 Pearson Correlation ,274(**) ,987(**) 1 ,288(**) ,263(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 
Aeer_2005 Pearson Correlation ,797(**) ,350(**) ,288(**) 1 ,974(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 
Adózás előtti eredmény 2006-ban Pearson Correlation ,709(**) ,312(**) ,263(**) ,974(**) 1 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a  Listwise N=185 
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5. ELEMZÉS: Az adózás előtti eredmény különbségének vizsgálata az egyes méretkategóriák között 
 

T-Test 
Group Statistics 

 
  Alkalmazotti kód 2006-ban 3 csoport N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Adózás előtti eredmény 2006-ban 1-9 176 4846,18 15310,670 1154,085 
  11-49 96 25092,52 45012,266 4594,045 

 
Independent Samples Test 

 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
Adózás előtti 
eredmény 2006-ban 

Equal variances 
assumed 

51,014 ,000 -5,426 270 ,000 -20246,339 3731,270 -27592,422 -12900,256 

  Equal variances not 
assumed 

    -4,274 107,137 ,000 -20246,339 4736,788 -29636,332 -10856,346 
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6. ELEMZÉS: Az átlagos adózás előtti eredmény éa a kontrolling alkalmazásának kapcsolata az egyes méretkategóriáknál 
6.1. 1-10 fős dolgozói létszám kategória 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód 178 78,8% 48 21,2% 226 100,0% 

 
  

Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód Crosstabulation 
 

Count 
 

  Átlagos adózás előtti eredmény kód Total 
  1 2 1 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? Nem 140 0 140 
  Igen 36 2 38 
Total 176 2 178 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square 7,452(b) 1 ,006     
Continuity Correction(a) 3,468 1 ,063     
Likelihood Ratio 6,261 1 ,012     
Fisher's Exact Test       ,045 ,045 
Linear-by-Linear Association 

7,410 1 ,006     

N of Valid Cases 178         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
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Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,205 ,071 2,773 ,006(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,205 ,071 2,773 ,006(c) 
N of Valid Cases 178       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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6.2. 11-50 fős dolgozói létszám kategória 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód 98 85,2% 17 14,8% 115 100,0% 

 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód Crosstabulation 

 

Count 
 

  Átlagos adózás előtti eredmény kód Total 
  1 2 3 1 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? Nem 45 3 3 51 
  Igen 39 6 2 47 
Total 84 9 5 98 

 

Chi-Square Tests 
 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,468(a) 2 ,480 
Likelihood Ratio 1,486 2 ,476 
Linear-by-Linear Association ,123 1 ,725 
N of Valid Cases 98     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,40. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,036 ,101 ,350 ,727(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,068 ,101 ,665 ,508(c) 
N of Valid Cases 98 

  
    

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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6.3. 51-250 fős dolgozói létszám kategória 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód 104 92,0% 9 8,0% 113 100,0% 

 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód Crosstabulation 

 
Count 

 

  Átlagos adózás előtti eredmény kód Total 
  1 2 3 1 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? Nem 23 8 6 37 
  Igen 40 6 21 67 
Total 63 14 27 104 

 
Chi-Square Tests 

 
  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,966(a) 2 ,084 
Likelihood Ratio 4,979 2 ,083 
Linear-by-Linear Association ,979 1 ,322 
N of Valid Cases 104     

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,98. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,098 ,092 ,990 ,325(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,074 ,094 ,751 ,454(c) 
N of Valid Cases 104       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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7. ELEMZÉS: A kontrolling alkalmazása és az átlagos adózás előtti eredmény kapcsolata 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód 406 80,2% 100 19,8% 506 100,0% 

 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? * Átlagos adózás előtti eredmény kód Crosstabulation 

 
Count 

 

  Átlagos adózás előtti eredmény kód Total 
  1 2 3 1 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? Nem 223 11 9 243 
  Igen 123 14 26 163 
Total 346 25 35 406 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 22,634(a) 2 ,000 
Likelihood Ratio 22,429 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 22,568 1 ,000 
N of Valid Cases 406     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,04. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,236 ,048 4,883 ,000(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,230 ,049 4,753 ,000(c) 
N of Valid Cases 406    

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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8. ELEMZÉS: A 2006 évi adózás előtti eredmény és a "mennyi pénzt szánna kontrolling tevékenységre havonta" tényezők kapcsolata 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Adózás előtti eredmény kód 2006-ban * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 331 65,4% 175 34,6% 506 100,0% 

 

Adózás előtti eredmény kód 2006-ban * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Crosstabulation 
 

Count 
 

  Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Total 

  
Kevesebb, mint 50 

ezer Ft-ot 
50 ezer és 100 
ezer Ft között 

100 ezer és 500 ezer 
Ft között 

Több, mint 500 
ezer Ft-ot 

Kevesebb, mint  
50 ezer Ft-ot 

Adózás előtti eredmény kód 2006-ban 1 173 61 38 1 273 
  2 13 8 5 0 26 
  3 10 13 8 1 32 
Total 196 82 51 2 331 

 

Chi-Square Tests 
 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 15,996(a) 6 ,014 
Likelihood Ratio 14,549 6 ,024 
Linear-by-Linear Association 12,029 1 ,001 
N of Valid Cases 331     

a  5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,191 ,058 3,528 ,000(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,187 ,056 3,459 ,001(c) 
N of Valid Cases 331       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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9. ELEMZÉS:  
 

9.1. A 2002 évi adózás előtti eredmény és a "mennyi pénzt szánna kontrolling tevékenységre havonta" tényezők kapcsolata 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Aeerkod_2002 * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 159 31,4% 347 68,6% 506 100,0% 

 

Aeerkod_2002 * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Crosstabulation 
 

Count 
 

  Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Total 
  Kevesebb, mint  

50 ezer Ft-ot 
50 ezer és 100 ezer Ft 

között 
100 ezer és 500 ezer Ft között Több, mint  

500 ezer Ft-ot 
Kevesebb, mint  

50 ezer Ft-ot 
Aeerkod_2002 1 72 37 23 0 132 
  2 5 3 3 0 11 
  3 8 3 4 1 16 
Total 85 43 30 1 159 

 

Chi-Square Tests 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,465(a) 6 ,106 
Likelihood Ratio 6,101 6 ,412 
Linear-by-Linear Association 1,709 1 ,191 
N of Valid Cases 159     

a  7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,104 ,093 1,310 ,192(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,082 ,085 1,029 ,305(c) 
N of Valid Cases 159       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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9.2. A 2003 évi adózás előtti eredmény és a "mennyi pénzt szánna kontrolling tevékenységre havonta" tényezők kapcsolata 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Aeerkod_2003 * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 223 44,1% 283 55,9% 506 100,0% 

 

Aeerkod_2003 * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Crosstabulation 
 

Count 
 

  Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Total 

  
Kevesebb, mint 50 ezer Ft-

ot 
50 ezer és 100 ezer Ft 

között 
100 ezer és 500 ezer Ft 

között 
Több, mint 500 ezer 

Ft-ot 
Kevesebb, mint 50 ezer 

Ft-ot 
Aeerkod_2003 1 105 47 30 0 182 
  2 8 4 3 0 15 
  3 10 6 9 1 26 
Total 123 57 42 1 223 

 

Chi-Square Tests 
 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,170(a) 6 ,040 
Likelihood Ratio 9,382 6 ,153 
Linear-by-Linear Association 6,846 1 ,009 
N of Valid Cases 223     

a  6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 
 

Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,176 ,076 2,652 ,009(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,144 ,071 2,170 ,031(c) 
N of Valid Cases 223       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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9.3. Az átlagos évi adózás előtti eredmény és a "mennyi pénzt szánna kontrolling tevékenységre havonta" tényezők kapcsolata 
 

Case Processing Summary 
 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Átlagos adózás előtti eredmény kód * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 

344 68,0% 162 32,0% 506 100,0% 

 
Átlagos adózás előtti eredmény kód * Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Crosstabulation 

 
Count 

 
  Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? Total 

  
Kevesebb, mint 50 

ezer Ft-ot 
50 ezer és 100 ezer Ft 

között 
100 ezer és 500 ezer 

Ft között 
Több, mint  

500 ezer Ft-ot 
Kevesebb, mint 50 

ezer Ft-ot 
Átlagos adózás előtti eredmény kód 1 183 65 38 1 287 
  2 10 11 3 0 24 
  3 10 12 10 1 33 
Total 203 88 51 2 344 

 
Chi-Square Tests 

 
  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 22,961(a) 6 ,001 
Likelihood Ratio 20,448 6 ,002 
Linear-by-Linear Association 16,661 1 ,000 
N of Valid Cases 344     

a  5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 
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Symmetric Measures 
 

  Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,220 ,059 4,179 ,000(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,217 ,055 4,115 ,000(c) 
N of Valid Cases 344       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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5. melléklet - Varianciaanalízis 
 
1. ELEMZÉS: A 2006 évi adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
végzettség fok 1   1 
  2   92 
  3   74 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 126 
  1 Igen 41 
Szeretné ismereteit bővíteni a kontrollinggal kapcsolatban? 0 Nem 53 
  1 Igen 114 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 130 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 28 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 9 
kikönyvel 1   14 
  2   149 
  3   4 

 

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Aeer_2006 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 169276483067,841(a) 8 21159560383,481 2,859 ,005 
Intercept 6818198278,670 1 6818198278,670 ,921 ,339 
Strat_ter 20761358945,211 1 20761358945,211 2,805 ,096 
végzettségfok 14560682367,863 2 7280341183,932 ,984 ,376 
Ismbővít 619534388,906 1 619534388,906 ,084 ,773 
Pénz_A 76388651791,598 2 38194325895,799 5,160 ,007 
kikönyvel 9667602632,683 2 4833801316,342 ,653 ,522 
Error 1169535222609,368 158 7402121662,085     
Total 1395231100750,000 167       
Corrected Total 1338811705677,209 166       

a  R Squared = ,126 (Adjusted R Squared = ,082) 
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2. ELEMZÉS: 
 
2.1. Az 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
végzetség fok 1   1 
  2   94 
  3   76 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 129 
  1 Igen 42 
Szeretné ismereteit bővíteni a kontrollinggal kapcsolatban? 0 Nem 55 
  1 Igen 116 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 133 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 29 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 9 
kikönyvel 1   14 
  2   153 
  3   4 

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 255615642068,640(a) 8 31951955258,580 1,434 ,186 
Intercept 10094322769,508 1 10094322769,508 ,453 ,502 
Strat_ter 6852681211,642 1 6852681211,642 ,308 ,580 
végzettségfok 2977554591,031 2 1488777295,516 ,067 ,935 
Ismbővít 58169101739,879 1 58169101739,879 2,611 ,108 
Pénz_A 173609067359,158 2 86804533679,579 3,897 ,022 
kikönyvel 1518218894,507 2 759109447,254 ,034 ,967 
Error 3608894485985,132 162 22277126456,699     
Total 3876797623763,439 171       
Corrected Total 3864510128053,771 170       

a  R Squared = ,066 (Adjusted R Squared = ,020) 
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2.2. Az 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
végzettség fok 1   1 
  2   94 
  3   74 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 128 
  1 Igen 41 
Szeretné ismereteit bővíteni a kontrollinggal kapcsolatban? 0 Nem 54 
  1 Igen 115 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 132 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 28 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 9 
kikönyvel 1   14 
  2   151 
  3   4 
Anyag 1   5 
  2   23 
  3   49 
  4   58 
  5   34 
Munkaerő 1   1 
  2   22 
  3   60 
  4   47 
  5   39 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? 0 Nem 122 
  1 Igen 47 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 255217338631,531(a) 8 31902167328,942 1,415 ,194 
Intercept 10077947924,411 1 10077947924,411 ,447 ,505 
Strat_ter 6574174866,289 1 6574174866,289 ,292 ,590 
végzettségfok 2774742681,587 2 1387371340,793 ,062 ,940 
Ismbővít 57057612243,879 1 57057612243,879 2,530 ,114 
Pénz_A 173460123494,639 2 86730061747,320 3,846 ,023 
kikönyvel 1567123850,489 2 783561925,245 ,035 ,966 
Error 3608464263626,432 160 22552901647,666     
Total 3876343634841,439 169       
Corrected Total 3863681602257,962 168       

a  R Squared = ,066 (Adjusted R Squared = ,019) 
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2.3. Az 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Gyakran 0   1 
  1   65 
  2   119 
  3   71 
  4   62 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 196 
  1 Igen 122 
Készít-e a vállalkozás rövid távú operatív tervet? 0 Nem 123 
  1 Igen 195 
Alkalmaz-e az Ön vállalkozása kontrollingot? 0 Nem 180 
  1 Igen 138 
Pénz 1   45 
  2   64 
  3   106 
  4   85 
  5   18 
Vásárolna kontrollinggal kapcsolatos szoftvert? 0 Nem 192 
  1 Igen 126 
Szívesen alkalmazná a vállalkozásánál a kontrolling szemléletet? 0 Nem 90 
  1 Igen 228 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 181 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 85 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 50 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1946798193306,817(a) 12 162233182775,569 1,851 ,040 
Intercept 405972966307,284 1 405972966307,284 4,631 ,032 
Gyakran 214267358786,899 4 53566839696,725 ,611 ,655 
Strat_ter 150402765286,606 1 150402765286,606 1,716 ,191 
Oper_ter 7452339797,822 1 7452339797,822 ,085 ,771 
Vankont 222157283469,183 1 222157283469,183 2,534 ,112 
Vásárol 82393391871,352 1 82393391871,352 ,940 ,333 
Alkalmaz 5539090121,127 1 5539090121,127 ,063 ,802 
Pénz_A 648137111430,705 3 216045703810,235 2,464 ,062 
Error 26738994337914,190 305 87668833894,801     
Total 30184587729422,750 318       
Corrected Total 28685792531221,010 317       

a  R Squared = ,068 (Adjusted R Squared = ,031) 
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3. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 197 
  1 Igen 123 
Készít-e a vállalkozás rövid távú operatív tervet? 0 Nem 123 
  1 Igen 197 
Pénz 1   45 
  2   65 
  3   107 
  4   85 
  5   18 
Vásárolna kontrollinggal kapcsolatos szoftvert? 0 Nem 194 
  1 Igen 126 
Szívesen alkalmazná a vállalkozásánál a kontrolling szemléletet? 0 Nem 91 
  1 Igen 229 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 183 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 85 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 50 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
Gyakran 0   1 
  1   66 
  2   120 
  3   71 
  4   62 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2583988702302,430(a) 15 172265913486,829 2,005 ,015 
Intercept 513134969364,979 1 513134969364,979 5,974 ,015 
Strat_ter 178726022886,320 1 178726022886,320 2,081 ,150 
Oper_ter 2704387448,302 1 2704387448,302 ,031 ,859 
Vásárol 100177982653,861 1 100177982653,861 1,166 ,281 
Alkalmaz 1448117454,695 1 1448117454,695 ,017 ,897 
Pénz_A 876758414456,019 3 292252804818,674 3,402 ,018 
Gyakran 217457459555,128 4 54364364888,782 ,633 ,639 
Pénz 853798895891,384 4 213449723972,846 2,485 ,044 
Error 26113354532520,430 304 85899192541,186     
Total 30185051705861,350 320       
Corrected Total 28697343234822,860 319       

a  R Squared = ,090 (Adjusted R Squared = ,045) 
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4. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 213 
  1 Igen 128 
Készít-e a vállalkozás rövid távú operatív tervet? 0 Nem 133 
  1 Igen 208 
Pénz 1   46 
  2   71 
  3   117 
  4   89 
  5   18 
Vásárolna kontrollinggal kapcsolatos szoftvert? 0 Nem 210 
  1 Igen 131 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 200 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 88 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 51 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

 
Dependent Variable: ÁtlAeer 

 
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2359745101845,211(a) 10 235974510184,522 2,947 ,001 
Intercept 1302723351175,554 1 1302723351175,554 16,271 ,000 
Strat_ter 152900540422,087 1 152900540422,087 1,910 ,168 
Oper_ter 2814965476,999 1 2814965476,999 ,035 ,851 
Vásárol 79545378284,115 1 79545378284,115 ,994 ,320 
Pénz_A 911409371539,304 3 303803123846,435 3,795 ,011 
Pénz 819764536292,383 4 204941134073,096 2,560 ,039 
Error 26420873491991,720 330 80063253006,036     
Total 30186485812615,390 341       
Corrected Total 28780618593836,930 340       

a  R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = ,054) 
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5. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 214 
  1 Igen 128 
Pénz 1   46 
  2   71 
  3   118 
  4   89 
  5   18 
Vásárolna kontrollinggal kapcsolatos szoftvert? 0 Nem 211 
  1 Igen 131 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 201 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 88 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 51 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

 
Dependent Variable: ÁtlAeer 

  
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2357153007102,387(a) 9 261905889678,043 3,290 ,001 
Intercept 1352776629547,393 1 1352776629547,393 16,995 ,000 
Strat_ter 175511664393,666 1 175511664393,666 2,205 ,139 
Vásárol 77960491330,784 1 77960491330,784 ,979 ,323 
Pénz_A 952593879197,132 3 317531293065,711 3,989 ,008 
Pénz 827074577345,313 4 206768644336,329 2,598 ,036 
Error 26426875574424,060 332 79599022814,531     
Total 30186518624890,620 342       
Corrected Total 28784028581526,440 341       

a  R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = ,057) 
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6. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 213 
  1 Igen 128 
Pénz 1   46 
  2   70 
  3   117 
  4   90 
  5   18 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 202 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 87 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 50 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
Anyag 1   13 
  2   45 
  3   105 
  4   119 
  5   59 
Munkaerő 1   7 
  2   37 
  3   110 
  4   121 
  5   66 
Infó 1   4 
  2   20 
  3   100 
  4   162 
  5   55 
Tárgyi 1   3 
  2   27 
  3   106 
  4   135 
  5   70 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2969302732139,426(a) 24 123720947172,477 1,515 ,060 
Intercept 566171767094,255 1 566171767094,255 6,931 ,009 
Strat_ter 156244305234,310 1 156244305234,310 1,913 ,168 
Pénz_A 761100519679,142 3 253700173226,381 3,106 ,027 
Pénz 911444189689,252 4 227861047422,313 2,790 ,027 
Anyag 283739631508,446 4 70934907877,112 ,868 ,483 
Tárgyi 112499182702,755 4 28124795675,689 ,344 ,848 
Munkaerő 144567690500,982 4 36141922625,246 ,442 ,778 
Infó 100836003472,174 4 25209000868,044 ,309 ,872 
Error 25811909410219,020 316 81683257627,276     
Total 30186398906622,860 341       
Corrected Total 28781212142358,450 340       

a  R Squared = ,103 (Adjusted R Squared = ,035) 
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Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 209 
  1 Igen 127 
Pénz 1   46 
  2   68 
  3   117 
  4   88 
  5   17 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 198 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 86 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 50 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
Gazd_kör 1   38 
  2   115 
  3   123 
  4   52 
  5   8 
Tech_kör 1   6 
  2   42 
  3   117 
  4   125 
  5   46 
Társ:Kör 1   4 
  2   37 
  3   78 
  4   132 
  5   85 
Pü_kör 1   61 
  2   82 
  3   124 
  4   54 
  5   15 
Jogi_kör 1   27 
  2   68 
  3   106 
  4   96 
  5   39 
Vers_kör 1   27 
  2   89 
  3   113 
  4   67 
  5   40 
Poli_kör 1   92 
  2   78 
  3   72 
  4   69 
  5   25 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 4299887306981,149(a) 36 119441314082,810 1,585 ,022 
Intercept 789240889696,747 1 789240889696,747 10,474 ,001 
Strat_ter 78616096335,165 1 78616096335,165 1,043 ,308 
Pénz_A 944891760418,386 3 314963920139,462 4,180 ,006 
Pénz 296720369291,448 4 74180092322,862 ,984 ,416 
Gazd_kör 622547120632,302 4 155636780158,076 2,065 ,085 
Tech_kör 87043142910,111 4 21760785727,528 ,289 ,885 
TársKör 40277998615,688 4 10069499653,922 ,134 ,970 
Pü_kör 170103158336,561 4 42525789584,141 ,564 ,689 
Jogi_kör 834438715176,208 4 208609678794,052 2,768 ,028 
Vers_kör 448645762671,737 4 112161440667,935 1,488 ,206 
Poli_kör 540598322517,405 4 135149580629,352 1,793 ,130 
Error 22531400380845,170 299 75355854116,540     
Total 28066692062206,270 336       
Corrected Total 26831287687826,310 335       

a  R Squared = ,160 (Adjusted R Squared = ,059) 
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7. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 212 
  1 Igen 128 
Pénz 1   46 
  2   69 
  3   117 
  4   90 
  5   18 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 199 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 88 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 51 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
Gazd_kör 1   38 
  2   116 
  3   124 
  4   54 
  5   8 
Jogi_kör 1   27 
  2   70 
  3   107 
  4   97 
  5   39 
Vers_kör 1   27 
  2   90 
  3   114 
  4   68 
  5   41 
Poli_kör 1   92 
  2   79 
  3   75 
  4   69 
  5   25 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4964694332281,230(a) 24 206862263845,052 2,736 ,000 
Intercept 1171183358681,631 1 1171183358681,631 15,493 ,000 
Strat_ter 107520495363,959 1 107520495363,959 1,422 ,234 
Pénz_A 1016211416744,830 3 338737138914,944 4,481 ,004 
Pénz 606140447545,196 4 151535111886,299 2,005 ,094 
Gazd_kör 793249430317,213 4 198312357579,304 2,623 ,035 
Jogi_kör 819209787699,634 4 204802446924,909 2,709 ,030 
Vers_kör 587435578315,435 4 146858894578,859 1,943 ,103 
Poli_kör 681583285251,993 4 170395821312,999 2,254 ,063 
Error 23812334962437,680 315 75594714166,469     
Total 30186279255567,840 340       
Corrected Total 28777029294718,910 339       

a  R Squared = ,173 (Adjusted R Squared = ,109) 
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8. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 212 
  1 Igen 128 
Pénz 1   46 
  2   69 
  3   117 
  4   90 
  5   18 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 199 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 88 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 51 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
Gazd_kör 1   38 
  2   116 
  3   124 
  4   54 
  5   8 
Jogi_kör 1   27 
  2   70 
  3   107 
  4   97 
  5   39 
Vers_kör 1   27 
  2   90 
  3   114 
  4   68 
  5   41 
Poli_kör 1   92 
  2   79 
  3   75 
  4   69 
  5   25 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Model 6373944293130,150(a) 25 254957771725,207 3,373 ,000 
Strat_ter 107520495363,954 1 107520495363,954 1,422 ,234 
Pénz_A 1016211416744,859 3 338737138914,953 4,481 ,004 
Pénz 606140447545,198 4 151535111886,300 2,005 ,094 
Gazd_kör 793249430317,214 4 198312357579,304 2,623 ,035 
Jogi_kör 819209787699,637 4 204802446924,910 2,709 ,030 
Vers_kör 587435578315,433 4 146858894578,859 1,943 ,103 
Poli_kör 681583285251,992 4 170395821312,998 2,254 ,063 
Error 23812334962437,680 315 75594714166,469     
Total 30186279255567,840 340       

a  R Squared = ,211 (Adjusted R Squared = ,149) 
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9. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
 

Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 212 
  1 Igen 128 
Pénz 1   46 
  2   69 
  3   117 
  4   90 
  5   18 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 199 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 88 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 51 
  4 Több, mint 500 ezer Ft-ot 2 
Gazd_kör 1 legtöbb probléma 38 
  2 problémát jelent 116 
  3 problémás de megoldható 124 
  4 kevés probléma 54 
  5 nem probléma 8 
Jogi_kör 1 legtöbb probléma 27 
  2 problémát jelent 70 
  3 problémás de megoldható 107 
  4 kevés probléma 97 
  5 nem probléma 39 
Vers_kör 1 legtöbb probléma 27 
  2 problémát jelent 90 
  3 problémás de megoldható 114 
  4 kevés probléma 68 
  5 nem probléma 41 
Poli_kör 1 legtöbb probléma 92 
  2 problémát jelent 79 
  3 problémás de megoldható 75 
  4 kevés probléma 69 
  5 nem probléma 25 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ÁtlAeer 
 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Model 6373944293130,150(a) 25 254957771725,207 3,373 ,000 
Strat_ter 107520495363,954 1 107520495363,954 1,422 ,234 
Pénz_A 1016211416744,859 3 338737138914,953 4,481 ,004 
Pénz 606140447545,198 4 151535111886,300 2,005 ,094 
Gazd_kör 793249430317,214 4 198312357579,304 2,623 ,035 
Jogi_kör 819209787699,637 4 204802446924,910 2,709 ,030 
Vers_kör 587435578315,433 4 146858894578,859 1,943 ,103 
Poli_kör 681583285251,992 4 170395821312,998 2,254 ,063 
Error 23812334962437,680 315 75594714166,469     
Total 30186279255567,840 340       

a  R Squared = ,211 (Adjusted R Squared = ,149) 
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10. ELEMZÉS: A 2002-2006 évi átlagos adózás előtti eredményt meghatározó tényezők vizsgálata 
Between-Subjects Factors 

 Value Label N 
Készít-e a vállalkozás hosszú távú stratégiai tervet? 0 Nem 126 
  1 Igen 42 
Pénz 1   22 
  2   38 
  3   59 
  4   44 
  5   5 
Mennyi pénzt szánna a kontrolling tevékenységre havonta? 1 Kevesebb, mint 50 ezer Ft-ot 130 
  2 50 ezer és 100 ezer Ft között 29 
  3 100 ezer és 500 ezer Ft között 9 
Gazd_kör 1 legtöbb probléma 23 
  2 problémát jelent 61 
  3 problémás de megoldható 54 
  4 kevés probléma 26 
  5 nem probléma 4 
Jogi_kör 1 legtöbb probléma 18 
  2 problémát jelent 36 
  3 problémás de megoldható 49 
  4 kevés probléma 47 
  5 nem probléma 18 
Vers_kör 1 legtöbb probléma 10 
  2 problémát jelent 48 
  3 problémás de megoldható 59 
  4 kevés probléma 34 
  5 nem probléma 17 
Poli_kör 1 legtöbb probléma 52 
  2 problémát jelent 46 
  3 problémás de megoldható 35 
  4 kevés probléma 26 
  5 nem probléma 9 
Ágazat 1   17 
  2   24 
  3   24 
  4   10 
  5   7 
  6   3 
  7   49 
  8   4 
  9   30 
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Megye 1   29 
  2   9 
  3   4 
  4   4 
  5   15 
  6   2 
  7   4 
  8   2 
  9   10 
  10   10 
  11   24 
  12   11 
  13   2 
  14   17 
  16   7 
  17   18 
Mióta 1963   1 
  1985   2 
  1986   1 
  1989   2 
  1990   5 
  1991   8 
  1992   5 
  1993   6 
  1994   7 
  1995   6 
  1996   7 
  1997   9 
  1998   5 
  1999   9 
  2000   16 
  2001   5 
  2002   13 
  2003   13 
  2004   20 
  2005   16 
  2006   11 
  2007   1 
kikönyvel 1   14 
  2   150 
  3   4 

Tests of Between-Subjects Effects 
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Dependent Variable: ÁtlAeer 

 
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 1684962648414,300(a) 61 27622338498,596 1,343 ,092 
Intercept 26996862499,785 1 26996862499,785 1,313 ,254 
Strat_ter 13611635591,345 1 13611635591,345 ,662 ,418 
Pénz_A 39963260893,188 2 19981630446,594 ,972 ,382 
Pénz 17229919572,334 4 4307479893,084 ,210 ,933 
Gazd_kör 132420613932,362 4 33105153483,091 1,610 ,177 
Jogi_kör 38828682820,556 4 9707170705,139 ,472 ,756 
Vers_kör 100794557047,227 4 25198639261,807 1,226 ,304 
Poli_kör 291366597890,399 4 72841649472,600 3,543 ,009 
Kikönyvel 18489334506,285 2 9244667253,143 ,450 ,639 
Mióta 299204563954,754 21 14247836378,798 ,693 ,832 
Megye 740802768712,686 15 49386851247,513 2,402 ,005 
Error 2179377598466,816 106 20560166023,272     
Total 3876509092836,617 168       
Corrected Total 3864340246881,116 167       

a  R Squared = ,436 (Adjusted R Squared = ,111) 
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6. melléklet – Tőkerugalmasság vizsgálat 
 

1. ELEMZÉS: A tőkerugalmassági mutató alakulása a kontrolling alkalmazásának függvényében 2002 - 2006 
  

 
MEGNEVEZÉS 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

2002-2006 
évi változás 

Árbevétel átlag  
nincs kontrolling 
E Ft 

740.027 666.269 665.343 660.910 757.815 17.788 

van kontrolling E Ft 557.899 613.344 710.261 824.967 910.705 352.806 
nincs kontrolling 
változás aránya 

1 0,900 0,998 0,993 1,146 1,024 

van kontrolling 
változás aránya 

1 1,099 1,158 1,162 1,104 1,632 

Összes forrás  
nincs kontrolling 
E Ft 

664.495 727.732 680.235 726.957 768.985 104.490 

van kontrolling E Ft 332.011 380.742 527.094 579.288 615.979 283.968 
nincs kontrolling 
változás aránya 

1 1,095 0,935 1,069 1,058 1,157 

van kontrolling 
változás aránya 

1 1,147 1,384 1,099 1,063 1,855 

Tőkerugalmasság  
nincs kontrolling 
változás aránya 

1 1,22 0,94 1,08 0,92 6,54 

van kontrolling 
változás aránya 

1 1,04 1,2 0,95 0,96 1,352 



Bevezetés 
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