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Kvantitatív és kvalitatív eszközökre egyaránt épít a kutatás

Miként függenek össze a controlleri szerepek a controlling rendszer 
jellemzőivel?

1. fázis: 
hipotézisek tesztelése 
statisztikai módszerekkel

2. fázis: 
kvantitatív kutatási 
eredmények validálása

 Sokváltozós statisztikai elemzés a Versenyképesség 
Kutatás** legutóbbi felmérésének adatbázisa alapján 

 Fókuszcsoportok gyakorló senior controllerekkel
 Egyéni interjúk felsővezetőkkel 

* Kutató: Szukits Ágnes, Témavezető: Dr. Dobák Miklós, BCE Vezetéstudományi Intézet
**A BCE Versenyképesség Kutató Központja 1996 óta folytat a hazai vállalatok versenyképességére irányuló 
kutatásokat (a kutatóközpont vezetője Dr. Chikán Attila, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet).



A kutatás a ‘Versenyben a világgal’ kutatási program 
adatbázisát használja

 A hazai vállalati* versenyképesség 
kérdőíves felmérése a BCE Versenyképesség 
Kutató Központjának gondozásában

 Felmérési időpontok: 1996,1999, 2004, 
2009, 2013
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* Magyarországon működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező, kettős könyvvitelt alkalmazó cégek a KSH aktuális vállalati 
adatbázisa alapján

További információk és kutatási eredmények: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=46171

 Felmérésenként ~300 vállalat, közel 100 oldalas kérdőív: felsővezetői, 
gazdasági, marketing és termelési területek.

Felhasznált minta: 2013-as felmérés 181 esetes szűkített mintája
Dominánsan (85%) középvállalat, erős feldolgozóipari fókusszal (45,9%)
Felsővezetői és gazdasági vezetők értékelései
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Információk Controlleri 
szerep

Eszközök

Gazdasági vezetők értékelései

MKR hatása

Első számú vezetők értékelései

H1 H3H2

A kutatás több vezetőtől érkezett visszajelzések közti 
összefüggéseket vizsgál

Szukits Ágnes (2016): Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepei, PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem



A controllerek szervezeti szerepei felsővezetői észlelésen 
alapszanak
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3,65

3,33

3,13

2,99

A számszaki adatokat biztosítja.

Az adatokat elemzi, és értelmező
magyarázatokkal látja el.

Javaslatokat tesz az üzleti
teljesítmény javítására.

 A vezető tanácsadó partnereként
részt vesz a döntéshozatalban.

3,68

3,33

3,30

3,31

3,08

Tényadatokat biztosít inputként a
stratégiaalkotáshoz.

Elemzéseket készít a stratégia
finanszírozhatóságáról,…

Méri a kitűzött stratégiai célok
teljesülését.

Jelzőrendszerei révén
figyelmeztet a kitűzött céloktól…

Javaslatokkal él a stratégia
felülvizsgálatához.

Operatív működés Stratégiaalkotás és megvalósítás

A szerepérettség koncepciója: hierarchiába rendezhetők e a controlleri szerepek? Azaz az 
alsóbb szintek teljesülése szükséges a továbblépéshez? 

Eltér a controllerek szerepének megítélése az operatív működés és stratégiai folyamatok 
terén? 

Szukits Ágnes (2016): Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepei, PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem



Négy, páronként szembenálló szerepkört mutatnak az 
adatredukciós eljárások I.
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- Javaslatokat tesz az üzleti 
teljesítmény javítására. 
- Javaslatokkal él a stratégia 
felülvizsgálatához.
- A vezető tanácsadó partnereként 
részt vesz a döntéshozatalban.

- A számszaki adatokat 
biztosítja.
- Tényadatokat biztosít 
inputként a stratégiaalkotáshoz. 

1.dimenzió

2. dimenzió
- Az adatokat elemzi és 
értelmező magyarázatokkal 
látja el.

(- Elemzéseket készít a stratégia 
finanszírozhatóságáról…)
- Méri a kitűzött stratégiai célok 
teljesülését.
- Jelzőrendszerei révén figyel-
meztet a céloktól való eltérésre. 

Adatszolgáltató Tanácsadó

Adatelemző Stratégia-ellenőr

Szukits Ágnes (2016): Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepei, PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem



Négy, páronként szembenálló szerepkört mutatnak az 
adatredukciós eljárások II.
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Adatelemző (1)

Stratégia ellenőr (3)

Adatszolgáltató (2)
Javaslattevő és 
tanácsadó (3)

A bevonás mértéke

Az elemzés szintje

Stratégiai

Operatív

Magas Alacsony

Szukits Ágnes (2016): Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepei, PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem
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Információk Controlleri 
szerep

Eszközök

Gazdasági vezetők értékelései

MKR hatása

Első számú vezetők értékelései

H1 H3H2

73 manifeszt változó információtartalmát tömörítő 11 látens 
változó méri kutatási modell fogalmait

Szukits Ágnes (2016): Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepei, PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem

10_Adatszolgáltató (2) 

11_Tanácsadó (3)

7_Adatmegbízhatóság (1)

8_Controlleri 
hozzáadott érték (1)

9_Info használata (3)

1_MK eszközök
használata (17)

2_IT eszközök
használata (14)

3_Beszámolási 
gyakoriság (8)

4_Külső fókusz (5)

5_Nem pénzügyi
információk (6)

6_Jövőorientáció (13)



Controlling
rendszer hatása

Controlleri
szerepek

4. Külső 
fókusz

5. Nem 
pénzügyi 

információk

6.  Jövő 
orientáció

3. 
Beszámolási 
gyakoriság

7. Megbízható, 
pontos adat

8. Controller
személyes 
hozzáadott 

értéke

9. Az info
használata

10. Adat-
szolgáltatás

11. Javaslat-
tevés és 

tanácsadás

2. IT 
intenzitás

1. CO 
eszköz 

intenzitás

Controlling rendszer 
információs jellemzői

Eszközök

0,18

0,27

0,52

0,46

0,35

0,15

0,14

(0,09)

(0,11)

0,07

0,06

0,15

0,05

0,06

0,05

0,19

0,12

0,24

0,11

Az útelemzés eredménye

Szukits Ágnes (2016): Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepei, PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem
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Köszönöm a figyelmet!



Back-up

Tantárgy neve (vagy dátum)Előadó neve: Előadás rövid címe 11.



A minta a hagyományos iparágak középvállalataira 
fókuszál 
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33,7 11,0 14,4 6,1 13,3 11,0 9,9

A minta megoszlása régiók szerint (%)

Budapest Közép-Magyarország Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország

Észak-Alföld Dél-Alföld

6,6 45,9 5,0 6,6 22,1 7,7 6,1

A minta megoszlása iparági besorolás szerint (%)

A - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
C - Feldolgozóipar
D - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
F - Építőipar
G - Kereskedelem, gépjárműjavítás
H - Szállítás, raktározás
I - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

54,7

30,4

14,9

A minta megoszlása vállalati 
méret szerint (%)

50-99 fő 100-249 fő 250 fő felett
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

pénzügyi mutatószámok elemzése

cash-flow kimutatás

fix/változó költségek elkülönítése

készletforgási mutatók elemzése

vevők forgási idejének elemzése

szállítók forgási idejének elemzése

fedezetipont-számítás

cash-flow alapú mutatók elemzése

vállalati tőkeköltség elemzése beruházási döntéseknél

tevékenység alapú költségszámítás (ABC)

költségérzékenységi vizsgálatok

célköltségszámítás (target costing)

a vállalat piaci értékére vonatkozó mutatók elemzése

költség alapú szállítóértékelési módszerek (pl. TCO)

gazdasági hozzáadott érték (EVA) mutató, vagy más maradványjellegű…

pénzkonverziós ciklus elemzése

Balanced Scorecard mutatószám rendszer

Milyen eszközöket használnak a controllerek?

A bővítés koncepciója: innovatívabb eszközök bevezetésének feltétele „elégséges” számú hagyományos eszköz hasz-
nálata, de a hagyományos eszközök kiterjedt használatát nem feltétlenül követik az innovatív eszközök bevezetése . 



Mennyire széleskörű információkkal látja el a 
controlling menedzsmentet?
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0 10,33 0,51 0,54

Külső fókusz

Nem pénzügyi 
információk

Jövőorientáció

Belső fókusz

0,7

Pénzügyi információk



Hogyan ítélik meg a felsővezetők a controlling
beszámolókat? - Mit (nem) mutat a válaszok átlaga?

15.

A controlling beszámolók adatai pontosak 
és megbízhatóak. 

Jelenlegi controlling beszámolóink 
kielégítik a vezetők információs igényét.

Controlling beszámolóink 
felhasználóbarátok, könnyen értelmezhetők. 

A controllerek szakmai hozzáadott értéke 
(az adatokon túl) jelentős a beszámolókban. 

3,88

3,72

3,69

3,35

1 2 3 4 5



Hogyan ítélik meg a felsővezetők a controlling
beszámolóit? – A válaszok összefüggései

16.

Információs igényt 
kielégítő

Felhasználóbarát, 
könnyen értelmezhető

Megbízható, 
pontos adat

Controlleri
hozzáadott érték

A beszámoló lelke

A beszámoló formális 
tulajdonsága
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3,89

3,83

3,73

3,60

3,52

3,46

3,41

3,40

3,28

3,28

3,27

3,15

3,06

1 2 3 4 5

Operatív döntések meghozatala.

A vállalat teljesítményének értékelése.

Kommunikáció, információ megosztás a vállalaton belül.

Stratégiai döntések meghozatala.

A munkatársak teljesítményének értékelése.

Kommunikáció, információ megosztás az üzleti partnerekkel.

Az üzletfejlesztéssel kapcsolatos döntések támogatása.

A vevői elégedettség változásának nyomon követése.

Az üzleti partnerek teljesítményének értékelése.

Az egyes stratégiai partnerekkel való együttműködés fejlesztése.

A felelős vállalati magatartást (CSR) tükröző döntéshozatal.

A munkavállalói igények, panaszok kezelése.

A munkatársak elégedettségének nyomon követése.

Mennyire támogatják a felsővezetők munkáját a kapott 
információk? – Mit (nem) mutat a válaszok átlaga?
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Mennyire támogatják a felsővezetők munkáját a kapott 
információk? – A válaszok összefüggései

Operatív és stratégiai 
döntések meghozatala, a 
vállalat teljesítményének 
értékelése

Vevői és munkatársi 
elégedettség változásának 
nyomon követése, a 
munkavállalói igények, 
panaszok kezelése

Kommunikáció, információ 
megosztás a vállalaton belül 
és az üzleti partnerekkel

Az egyes stratégiai 
partnerekkel való együtt-
működés fejlesztése, az 
üzletfejlesztési döntések 
támogatása

Az üzleti partnerek és a 
munkatársak 
teljesítményének értékelése

A felelős vállalati 
magatartást (CSR) tükröző 
döntéshozatal támogatása

1. dimenzió

2. dimenzió

3. dimenzió



A vállalatok négy tipikus csoportja a controlleri
szerepek alapján 
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1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter

Adatszolgáltató + + + - - - - - + + +

Adatelemző + + + - - - - - -

Stratégia-ellenőr + + + - - - - - -

Tanácsadó + + + - - - + - - -

35% 13% 17%35%

Nincs (felső-
vezető által 
érzékelt) szerep

Minden 
controlleri
szerep jellemző

Controller, mint 
kívülálló 
adatszolgáltató

Controller, mint 
javaslattevő 
partner

Vállalatok 
megoszlása

Értékelés



Hol helyezkedik el a szervezeti hierarchiában controlling
felelős vezetője?

20.
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Nem válaszolt Középvezetői szint CXO szint

50-99 fő 100-249 fő 250 fő felett

A hiányzó adatok okainak elemzése: mit jelent a ‚nem válaszolt’?

A szervezeti hierarchiában elfoglalt hely, mint moderátor változó elemzése:
 nem korrelál szignifikánsan egyik szervezeti szereppel sem, 
 ugyanakkor módosítja a controlling rendszer információs jellemzői és a controller

szervezeti szerepei közti kapcsolatot.  



Amit az adatok nem mondanak el…

21.

 A controllerek által betöltött szerepek egy fejlődési utat járnak be? Miért nem? 
Például mivel magyarázható az a jelenség, hogy bizonyos esetekben a vezetők 
javaslattevő, tanácsadó partnerként akkor is támaszkodnak a controllerekre, ha az 
hagyományos szerepeit (adatgyűjtés, adatszolgáltatás) nem tölti be maradéktalanul?

 A controlling rendszer vezetői megítélése: Mitől érzékelik a vezetők megbízhatónak a 
controlling riportok az adatait? 

 A nem-pénzügyi és  a külső környezetre vonatkozó információk biztosítása erősíti a 
controller javaslattevői, tanácsadói szerepét. A controlling jövőorientációja (kiterjedt 
tervezési és előkalkulációs gyakorlat) vajon miért nem?

 Az innovatív IT alkalmazásokat használata miért nem erősíti a nem pénzügyi jellegű 
és külső környezetre vonatkozó információk biztosítását?

 Az IT kiválthatja a controllerek adatszolgáltatói feladatait?

 Milyen közös jellemzővel bír a döntéshozatal támogatása és az elégedettség nyomon 
követése, ami indokolja a közös ‚dimenziót’?


