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A TANTÁRGY CÉLJA
A Kontrolling és ellenőrzés tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a controlling
tevékenység tudományos hátterét, valamint módszertanát. A tantárgy oktatásának célja az
alkalmazott számviteli eljárásokból kiinduló és a vezetői számvitelre épülő controllingrendszer
koncepciójának megismertetése. A controlling tervezési, elemzési, információ-szolgáltatási
rendszerébe való bevezetés, a hallgatók felkészítése arra, hogy a gazdálkodó szervezetekben
eredményesen tudjanak részt venni a controllingrendszer kialakításában, működtetésében. A
tantárgy épít a hallgatók módszertani, számviteli, pénzügyi ismereteire, megalapozza az előbbi
részterületek integrált, komplex alkalmazását. A tárgy keretében mind általános stratégiai és
operatív, mind fókuszáltan humán kontrolling eljárások megismerésére nyílik lehetősége a
hallgatóknak.

A TÁRGY TEMATIKÁJA
A tantárgy tematikája úgy került kialakításra, hogy azt feltételezzük a hallgatók a
közgazdaságtani, pénzügyi, statisztikai és számviteli előtanulmányok keretében elsajátított
ismereteik birtokában vannak és ezeket képesek készség szinten alkalmazni.

BGE PSZK / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. /

Témakörök:
A controllingrendszer filozófiája, közelítésmódja. A controllingrendszer működésének
kérdései.
A controlling időbeli dimenziói: A stratégiai és az operatív controlling jellemzői, feladatai.
A controllingrendszer szervezeti és szervezeten belüli megjelenési formái. A
controllingrendszer szervezeti bevezetésének feladatai.
Célok meghatározása, valamint a stratégiai célok operacionalizálása. Mutatószámrendszerek.
Üzleti teljesítmények tervezése, valamint controlling szempontú elemzése. Szűk
keresztmetszetek vizsgálata.
Költségcontrolling módszerek.
Eltéréselemzés módszertana.
Funkcionális controlling, különös tekintettel a személyügyi controlling egyes kiemelt
kérdésköreire.
Ellenőrzési alapismeretek.

A FELKÉSZÜLÉST TÁMOGATÓ KÖTELEZŐ
TANANYAG
Elméleti irodalom:
Körmendi Lajos – Tóth Antal: A controlling alapjai, Saldo, 2016.
Előadások és gyakorlatok anyagai

AJÁNLOTT IRODALOM
A Magyar Controlling Egyesület honlapján elérhető cikkek: www.mce.hu
Ambrus Tibor – Lengyel László: Humán controlling számítások Complex, Budapest, 2006
Boda György – Bacsur Kálmán: Személyügyi controlling, Boda&Partners, 2006.
A Menedzsmentz és Controlling Portál honlapján elérhető anyagok:
http://www.controllingportal.hu/
Hanyecz Lajos: Modern vezetői controlling, Saldo Zrt., Budapest, 2011.
Horváth & Partners: Controlling. Út egy hatékony controllingrendszerhez, Wolters Kluwer
Kft, Budapest, 2015.
Kaplan - Norton: Balanced Scorecard KJK, Budapest, 1999.
Karl Erik Sveiby: Szervezetek új gazdasága: a menedzselt tudás KJK-Kerszöv / Complex,
Budapest, 2001.
N. Anthony, Robert – Govindarajan, Vijay: Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Kft.,
Budapest, 2009.
Sándor Lászlóné: Controlling feladatgyűjtemény PSzF 2017/2001.
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MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ EGYÉNI
TANULÁSHOZ
A tananyag tanulmányozásához a fent megjelölt tankönyv, valamint a kiadott példák állnak
rendelkezésre. A vizsgára a kézzel írt órai jegyezetek mellett a tankönyv és a kiadott példák,
valamint a mintavizsga áttekintésével, gyakorlásával készüljenek.

SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS
A félévet 120 perces kollokviumi dolgozat megírása zárja.
A sikeres kollokvium megállapításához a kollokviumi dolgozatban elérendő összpontszám
legalább 60 %-át el kell érni. Abban az esetben, ha a teljesítmény nem éri el a 60 %-ot, akkor
a kollokvium elégtelen minősítésű. A vizsga elméleti kérdésekből és gyakorlati feladatokból
(számolási példákból) áll.
A kollokvium minősítése:
0 – 59 %
elégtelen (1)
60 – 69 % elégséges (2)
70 – 79 % közepes (3)
80 – 89 % jó (4)
90 – 100 % jeles (5)
A kollokvium és az ismételt vizsgák időpontját a Neptunban tesszük közzé.
Mindenkinek sikeres félévet és jó tanulást kívánok!
Németh Krisztina
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