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A  TÁRCA  SZINTŰ  KONTROLLING,  MINT  A  VEZETŐI 
DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS  ÚJ  ELEME 

Briák Ottó1 

Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem  
a békák véleményét kell kikérni. 

I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői 

A meghatározott haderő átalakítási feladatok, a fő folyamatok-
hoz kapcsolódva egy sor igen lényeges járulékos kérdésben is nagy je-
lentőségű és erőteljes hatású tendenciákat indítottak el. Az átalakítási 
feladatok mérete, mélysége és a tárca szinte minden elemét érintő hatá-
sa a végrehajtásban a korábbitól lényegesen eltérő, attól minőségében 
és szakmai tartalmában is gyökeresen más módszereket, eszközöket és 
főleg más hozzáállást igényel. Ennek egyik megjelenési formája a tárcá-
nál a kontrolling tevékenységek megjelenése. Cikkem célja a tárcánál 
megvalósítandó kontrolling folyamatok elvi alapjainak bemutatása. 

A tervezési és ezen keresztül a katonai és gazdálkodási feladatok 
változásának központi eleme az erőforrás tervezés ismételt bevezetése, 
közel másfél évtizedes elmaradásainak pótlása. Ennek során az erőforrás 
tervezésnek mindenekelőtt a költségvetés tervezés alapjaként meg kell 
valósítania a gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, nyomon követhe-
tőségét, a források felhasználása hatékonyságának és gazdaságosságá-
nak megítélhetőségét. Az erőforrások allokációjának biztosítania kell egy 
oldalról a feladatokhoz kapcsolódó reális igények kielégítése útján, végső 
soron a képességcélok megvalósulását, más oldalról pedig az ennek meg-
felelő költségvetési forráselosztást, ezzel a feladatok finanszírozhatósá-
gát. Ebben az értelemben az erőforrás tervezés az egész tervezési folya-
mat egyik legfontosabb, súlyponti kérdése.  

A fenti értelemben az erőforrás tervezés, a gazdasági tervezés 
kulcseleme, a folyamat azon összetevője, amely a feladatok tevékenység 
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jellegű összetevői, pénz formában való leképzésének az egyetlen lehető-
ségét adja. E tulajdonsága miatt a kontrolling feladatokban az erőfor-
rások tervezettsége, azok nagyságrendjének realitása, adott feladatokhoz 
való szükségességük szakmai megítélése, allokációjuk és priorizációjuk 
megfelelőségének elemzése központi helyet foglal el. Az erőforrások ter-
vezésének, felhasználásának, átcsoportosításának és elszámolásának 
kontrolling jellegű – tehát: adatgyűjtés, elemzés, értékelés, megoldási 
alternatívák kidolgozása – megfigyelése átláthatóvá, követhetővé és a 
meghatározott irányban tarthatóvá teszi a vezetés részére a gazdasági, 
gazdálkodási folyamatokat.  

A kontrolling tevékenység szükségességét nyomatékosítják azok a 
lassan akuttá váló tervezési, gazdálkodási problémák is, amelyek sok te-
kintetben gazdaságtalanná, pazarlóvá, esetenként lehetetlenné teszik a 
költségvetési források teljes körű, hatékony felhasználását. E tendencia a 
rendszeres, 10 milliárdos nagyságrendű pénzmaradványokban, illetve az 
év végi, dömping-szerű, elsősorban kármentő célzatú beszerzések töme-
gében jelentkezik. Ezen belül a legkirívóbb hibák az alábbiak:  

• Az egyes gazdasági tervek nem kerülnek kellő részletezettséggel 
kidolgozásra. Az azokban szereplő adatok zömében, csak nagy-
bani becsléseken alapulnak. Erőforrásokkal való alátervezettségük 
is általában elnagyolt. Az erre támaszkodó költségek erősen be-
csültek, realitásuk igen sok esetben megkérdőjelezhető. 

• Szervezetileg nem különül el egymástól a gazdálkodásban az 
igénytámasztás, a tervfelülvizsgálat és a beszerzés munkafolya-
mata. Így az esetek zömében a tervezők, illetve a beszerzések ese-
tében az igénytámasztók önmagukat vizsgálják felül, ami erősen 
kétségessé teszi annak eredményességét.  

• A fejlesztési programok rövidtávú része a költségvetési tervekbe 
zömében nem feladatokhoz (programokhoz) kötötten, hanem 
ágazatonként, összevontan kerül beépítésre. Ennek következté-
ben átláthatatlanná és követhetetlenné válik az egyes programok 
egyenkénti teljesítése és végső soron, szinte lehetetlen a progra-
mok ráfordításainak elszámolása. 

• A feladatok gazdasági terveinek ágazati tervezése következtében, 
a kapcsolódó beszerzések, illetve ezekre a forrásbiztosítás, az 
ágazati érdekeknek alárendelten történik, amelyek esetenként üt-
köznek a feladatok végrehajtásának tárca szintű prioritás érdekei-
vel. 
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• A működési és fejlesztési tervek összhangjának megteremtése az 
esetek többségében spontán folyamatok eredménye. Ebből követ-
kezően, a felülről korlátos költségvetésből, mindig csak annyi 
fordítható fejlesztésre, amennyi a kötelező fenntartási, működési 
kiadások után megmarad. Ebben az értelemben a működési ki-
adások nagysága egyértelműen behatárolja a tervezhető fejlesz-
tési kereteket. 

Ebből egyenesen következne, hogy a működési költségeket rendkí-
vül pontosan és jól körülhatároltan kellene megtervezni. Ez feltételezi, 
hogy a működési kiadásokat pontos műszaki és pénzügyi számvetésekkel, 
a normák legszélesebbkörű alkalmazásával kellene megtervezni. Ellenke-
ző esetben a felültervezettség feleslegesen csökkenti a fejlesztési lehető-
ségeket, az alultervezettség lehetetlenné teszi a végrehajtást és utólagos, a 
fejlesztési kereteket csökkentő átcsoportosításokat von maga után. (A 
működés költségein ugyanis – egy jól meghatározható határérték alatt – 
nem lehet takarékoskodni). 

A működési költségtervek ilyen számvetésekkel való alátámasztott-
sága – annak jelentősége ellenére – sok esetben igen szegényes, vagy 
csak nagybani becsléseken, tapasztalati, bázis adatokon nyugszik. Igen 
alacsony a normázottság is, ami nem haladja meg összességében a      
15-20 %-ot sem. Ebből következően a működési költségek tervezett 
nagysága mind felfelé, mind lefelé erősen kérdéses, így ennek a fejleszté-
si keretekre gyakorolt hatása is meglehetősen kiszámíthatatlan.  

A jelzett problémák nagy része – egyebek mellett – döntően azért 
képes ilyen tartósan fennmaradni, mert többségükre, lényegüket tekint-
ve nem is derül fény. Azokról az érintett vezetés csak jelenségeiben sze-
rez tudomást, amelynek kezelése nem biztosítja azt, hogy lényegük vál-
tozatlanul maradásával e jelenségek ne termelődjenek újjá. A 
folyamatok üzemgazdasági jellegű megfigyelését folyamatosan és főleg 
mindenkor jelen idejűen végezni, azokról a vezetés részére szakmailag 
megalapozott információkat szolgáltatni a hagyományos ellenőrzési tevé-
kenység nem képes. Elsősorban azért, mert az ellenőrzés alapvető célja a 
tényleges folyamatok és a szabályozók előírásainak összehasonlítása, an-
nak vizsgálata, hogy a tevékenységek megfelelnek-e a szabályoknak. A 
hasznosság, a célszerűség, a szükségleteknek való megfelelés, a gazdasá-
gosság, a hatékonyság, az időszerűség és a többi üzemgazdasági szem-
pont nem tárgya az ellenőrzéseknek. Ezt a funkciót – éppen utólagossága 
és ezért összevontsága következtében – a parancsnoki, szakmai és költ-
ségvetési beszámoltatás sem képes pótolni. Ezek információi által ugyan-
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is a vezetés már csak utólag, a majdan bekövetkező folyamatokra képes 
hatást gyakorolni, így elveszik a megalapozott, azonos idejű, megelőző 
jellegű irányítás képessége. 

Ezt a funkciót a tervek végrehajtásáról való következetes, szakmai-
lag lényegre törő, ugyanakkor mindenoldalú – és ami kiemelten fontos 
– folyamatos, azonos idejű elszámoltatás képes teljesíteni. Ennek egyik 
leghatékonyabb eszköze a kontrolling. Ez a tervezést, az ellenőrzést és a 
vezetői információ ellátást koordináló megfigyelési, elemzési és döntési 
opciókat kidolgozó vezetési alrendszer, amely áttekintő, értékelő, és in-
tegráló tevékenységével a vezetési funkciók gyakorlásának eszköze. Fi-
gyelme a kontrolálandó tevékenységekre komplex módon, de alapvetően 
azok eredményeire, a vezetés, és a rendszer hatékony működésének elő-
segítésére irányul.  

A tárca felső vezetéséhez rendelt kontrolling tevékenységek – az el-
gondolás szerint – logikailag végig követik azt a folyamatot, amelyben a 
tárcát irányító felső szintű akarat megvalósul, és konkrét katonai képes-
ségekben, a vállalások teljesítésében, a haderő és a tárca célirányos te-
vékenységeiben ölt testet. Vizsgálati területei ezért kiterjednek a tervek 
végrehajtásának minden katonai és gazdasági elemére.  

A kontrollingban megtestesülő elszámoltatás nem csak puszta meg-
figyelés, majd annak tapasztalatainak egyszerű konstatálása, és nem 
korlátozódik időszakos jelentések bekérésére sem. Legfőbb jellemzője, 
hogy folyamatos (az adatgyűjtés állandóan, időmultiplex rendszerben, 
feladatonként differenciálva, a végrehajtás ütemében, rendszeresen fo-
lyik) aktív (a meghatározott kérdésekre irányulva az azokra adandó vála-
szok érdekében a kontrollerek maguk határozzák meg az aktuálisan meg-
figyelendő adathalmazt) és célja a vezetés részére olyan elemzett in-
formációk szolgáltatása, amelyek biztosítják részükre az általuk szüksé-
gesnek ítélt, szakmailag megalapozott, azonos idejű beavatkozás lehető-
ségét (a vezetés ennek alapján megismeri a bekövetkezett események ha-
tásait, prognosztizált irányait, a történéseket közvetlenül követően infor-
mációkat kap a tervektől való eltérésekről, amelyek alapján dönthet a fo-
lyamat ilyen, eltérő úton való folytatásáról, vagy annak visszatérítéséről 
az eredetileg tervezett útra). Ez az elszámoltatás tehát NEM AZ ESE-
MÉNYEK UTÓLAGOS DOKUMENTÁLÁSÁT, HANEM A VE-
ZETÉS ÁLLANDÓ, FOLYAMATOS DÖNTÉSI HELYZETBEN 
TARTÁSÁT szolgálja.  

A tárca szintű kontrolling következő kiemelt célja a tervekben, illet-
ve azok végrehajtásában az erőforrások allokációjának, annak a tényle-
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ges szükségletekhez való viszonyának, a ráfordítások és a feladatok, va-
lamint a ráfordítások és az eredmények arányosságának vizsgálata, és 
erről az érintett vezetési szint elemzett információkkal való ellátása és a 
fentebb részletezett állandó szakmai döntési helyzetben tartása.  

A tervezett feladatok erőforrás és ezzel párhuzamosan költség igé-
nyének indokoltságát, az erőforrás és költségadatok számvetésekkel való 
alátámasztottságát, pontosságát a kontrolling szervezet az egyes tervezési, 
döntési pontokat megelőzően terv felülvizsgálattal biztosítja. Ennek so-
rán, nagy általánosságban a kontrolling tevékenység azt állapítja meg, 
hogy az igényeket mennyiben indokolják a valós szükségletek. 

A terv felülvizsgálatnak a tervezői szervezetektől való függetleníté-
sével és a tárca legfelső vezetési szintje mellé való delegálásával a 
kontrollingnak arra kell választ adnia a vezetés számára, hogy a tervek 
megfelelnek-e a központi akarat által determinált prioritásoknak és az 
azokhoz tartozó erőforrás és költség igények szolgálhatnak-e a vezetés 
forrás megosztásról szóló döntéseinek alapjául. Ebben a folyamatban a 
vezetés a tervezés egésze feletti, integrált tárca szintű szakmai kontrollt 
gyakorolja. A kontrolling ehhez biztosít részére elemzett, értékelt infor-
mációkat, az esetleges módosításra vonatkozó, részleteiben is kidolgo-
zott opciókat. Mindezt úgy, hogy érintetlenül hagyja a tervezési rendszer 
belső konzisztenciáját, és nem sérti az egyes tervezési műhelyek szakmai 
szuverenitását. Ugyanakkor a kontrolling eredmények által a felső veze-
tés képes átlátni a tervezés szinte minden ok-okozati összefüggését, és 
ennek alapján megítélni annak realitását és indokoltságát. 

Itt kell megemlíteni azt, hogy a feladatok eredményességéről való té-
telesebb elszámoltatásnak már ma is vannak csírái a hadseregben. Szá-
mos haderő átalakítási feladat tekintetében született már intézkedés arra, 
hogy meg kell szervezni azok monitoring jellegű megfigyelését.  

Ez, bár mindenképpen a korábbi ellenőrzési tevékenységek megha-
ladását jelenti, azonban jellege, célja és főleg végrehajtásának módszer-
tana miatt nem felel meg a feladatok eredmény szemléletű felügyele-
tének. A monitoring alapvetően passzív megfigyelő jellege ugyanis csak 
korlátozottan és utólag, gyakran időben jelentősen eltoltan képes a veze-
tés részére információkat biztosítani. Benne a megfigyelő, adatgyűjtő és 
rendszerező tevékenységek abszolút túlsúlya mellett, alárendelt az elem-
ző értékelő és a döntés előkészítő munka jelentősége. A monitoring rend-
szerben ugyanis a fő hangsúly az adatszolgáltatáson, rendszerezésen és 
nem azok értékelésén van. Legfőbb problémája azonban az, hogy min-
den feladatfelelős, valójában önmagát figyeli meg, ami megkérdőjelezi 
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a megfigyelő objektivitását és ezzel az egész rendszer célszerűségét. Ez 
az állítás még akkor is igaz, ha a monitoring tevékenységek jelentős ré-
szét a különféle megfigyelt szervezetek felügyeleti szervei végzik. Ez 
azonban ebben az esetben sem több mint egyszerű felügyeleti ellenőrzés. 

Ezért az elszámoltatási rendszer alapját egy komplex kontrolling 
rendszer kell, hogy adja, amely több mint az ellenőrzés, más, mint az 
irányítás és folyamatosabb mint a beszámoltatási, jelentési rendszer. 
Ebben az értelmezésben a kontrolling rendszer egyszerre jelent ellenőr-
zést és irányítást, megfigyelést és beavatkozást, az állandóság biztosítását 
és a változások kezelését. 

A kontrolling tevékenység megvalósítása egy minőségileg új vi-
szonyt vezet be a tárca vezetése és az őt döntési helyzetbe hozó 
kontrollerek között. Ebben a viszonyban a vezető maga tervez (ad meg-
határozó instrukciókat a tervezéshez) maga ellenőriz és irányít, de ezen 
tevékenységek döntési alternatíváit a kontrollerrel fogalmaztatja meg, 
azokat vele tartja naprakész állapotban, az ellenőrzés technikai részleteit, 
apró munkáját vele végezteti el és a kiválasztott alternatívák gyakorlati 
megvalósítási tervét és módszertanát is vele dolgoztatja ki részletesen. 
Bonyolult, nagyfokú, kölcsönös bizalmat, a vezető részéről erős elhatáro-
zottságot, a kontroller részéről sokrétű és igen magas szintű szakértelmet 
igénylő viszony ez, amely nélkül azonban a lehetőségeknél lényegesen 
alacsonyabb hatásfokkal lesz csak képes működni a szervezet.  

Ebből kiindulva, a hadsereg mélyreható változásainak jelenlegi sza-
kaszában, de később is, elengedhetetlen a felső vezetés közvetlen környe-
zetében egy ilyen jellegű kontrolling szervezet léte és működése. Mindez 
feleslegessé teheti a gombamód szaporodó monitoring tevékenységeket, 
illetve azzá teheti azokat, amik valójában: az egyes folyamatok fölött, dif-
ferenciált felügyeletet gyakorló, adatokat generáló, gyűjtő, rendszerező 
és szolgáltató tevékenységekké. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a feladatok végrehajtásáról 
történő komplex, eredmény-szemléletű, tárca szinten integrált elszámol-
tatás alapvető eszköze, a végrehajtó, a feladat felelős és ezek felügyeleti 
szerveitől független, közvetlenül a tárca felső szintű vezetése alá rendelt 
kontrolling tevékenység megszervezése és folyamatos végzése. E tevé-
kenység az átláthatóan, pontos számvetésekkel alátámasztott, strukturáli-
san és ágazati szempontból is összehangolt tervek végrehajtásának célirá-
nyos és aktív megfigyelésével, ezek tapasztalatainak elemzésével, majd 
azok alapján döntési alternatívák kidolgozásával, láthatóvá tehetné a ter-
vek készítésének és végrehajtásának dinamikáját. Minden részfolyamatot 
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megvilágítva feltárhatná a tervadatok mozgását, így lehetővé téve azok 
indokoltságának, célszerűségének vezetői megítélését. A folyamatos 
szakmai átvilágítás puszta tényével is visszatartó hatást gyakorolhatna a 
tárca szintű célokkal ellentétes mozgásoknak már a kezdeményezésére is.  

A tervszerű és az ettől eltérő folyamatok figyelemmel kisérésével és 
azok hatásainak a vezetés elé tárásával, részükre döntési alternatívák 
kidolgozásával lehetőséget biztosíthatna számukra az elhatározott fel-
adatok végrehajtására irányuló akaratuk, szakmailag megalapozott ér-
vényesítésére. 

II.  A kontrolling szakmai tartalma 

A kontroling tevékenység szakmai tartalma azon kérdések rendsze-
rezett halmazát foglalja magában, amelyekre a megfigyelő, adatgyűjtő, 
elemző és javaslat kidolgozó munka irányul. E kérdések felölelik a tár-
ca katonai, közigazgatási, gazdasági és gazdálkodási feladatainak alap-
vető, a tárca vezetése számára döntés előkészítést igénylő folyamatait.  

A szakmai kérdések (és ezzel az elemzett információk) rendszere a 
kapcsolódó felső vezetői információ igényből kiindulva, fa struktúrasze-
rűen felépítve, logikailag végig követi az aktuális képességcélok és az 
ehhez kötődő feladatrendszer megvalósulásának útját a vezetői akarat 
megszületésétől, annak gyakorlati megvalósulásáig. A fa struktúra csú-
csát a VEZETŐI INFORMÁCIÓ IGÉNY-t kielégítő fő folyamatok ké-
pezik. Ezt azok az ALAPKÉRDÉSEK követik, amelyekre az összevont 
válaszok megadásával, a vezetői információ igény kielégíthető. Ez után 
következik a KONTROLLING OPERATÍV SZAKASZA, amely a 
megfigyelt, elemzett feladatok ágazati (katonai és gazdasági kontrolling) 
majd a funkcionális (humán feltételrendszer, szervezeti rendszer, fenntar-
tási és fejlesztési gazdálkodás, erőforrás és költség allokáció kontrolling-
ja) osztályozását takarja. Ezt követik a fenti osztályokba sorolt konkrét 
elemzési kérdések, amelyek mindegyikénél szakaszolva vannak az elem-
zések a tervezés, végrehajtás és beszámolás időszakára. Tehát minden 
elemzési kérdést e három szakaszban történő megjelenésük vonatkozásá-
ban vizsgál a kontrolling. A kontrolling elemzési szakaszaihoz meghatá-
rozott elemzési szempontrendszert kapcsoltunk, amely az összehasonlít-
hatóság érdekében az egységes végrehajtást szolgálja.  

A fa struktúra úgy épül fel, hogy minden alapkérdés, minden ágaza-
ti és funkcionális szempontból, illetve az összes elemzési kérdés szem-
pontjából, az egyes elemzési szakaszokra vonatkoztatva vizsgálatra kerül. 
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(Tehát minden kontrolling alapkérdésnek van katonai és gazdasági, ezen 
belül a humán feltétel rendszert, szervezeti rendszert, a fenntartási és fej-
lesztési célú gazdálkodást, illetve költség allokációt célzó és ezt konkrét 
elemzési kérdésekre lebontó vonulata. Természetesen minden kontrolling 
szempont csak ott kerül vizsgálatra, ahol ez értelmezhető.) 

Az elemzési kérdésekhez egy nagyon részletes elemzési algoritmus 
gyűjtemény kapcsolódik, amelyek a működési és a fejlesztési feladatok 
kontrollingjainak tételes végrehajtási utasítását képezik. Ezzel össze-
függésben fontos figyelembe venni azt, hogy ilyen típusú dokumentációt 
ki kell majd dolgozni a katonai képességek és a különféle kontrolling alá 
vont közigazgatási tevékenységek végrehajtására is. 

III.  A kontrolling információs rendszere  

A kontrolling tevékenység végrehajthatóságának meghatározó felté-
tele az elemzésekhez szükséges információk biztosítottsága. 

Ezzel összefüggésben alapkövetelmény, hogy a kontrolling tevé-
kenységek fő kérdéseinek megválaszolásához, az azokhoz kapcsolódó 
vizsgálatokból táplálkozó saját információs adatbázison álljon rendelke-
zésre. E saját adatbázis tartalmazza azon nyilvántartásokat, amelyek a 
fenti vizsgálatok során összegyűjtésre kerültek és kiemelten azokat, 
amelyek a különféle külső adatbázisok elemzéséből, értékeléséből kelet-
keztek. Ezek részletezettségének, tartalmi megfelelőségének és nem utol-
sósorban mennyiségének kell alapvetően biztosítani azt, hogy az elemzé-
sek végkövetkeztetései és a megoldási, döntési alternatívák reálisak 
legyenek. 

Arra kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy más, külső adatbázisban 
megtalálható adatok a saját adatbázisba, feldolgozatlan formában ne ke-
rüljenek bele. Szükségtelen a külső adatbázisokkal párhuzamos nyilván-
tartások létrehozása. 

A külső adatbázisok a kontroling tevékenység olyan inputjai, ame-
lyek a terv-tény alapadatokat foglalják magukba. Ezek lehetnek a katonai 
feladat-jegyzékektől kezdve, az állománytáblákon, a szakfeladatrenden, 
az éves feladatterveken, a KGIR, a logisztikai összevont és ágazati nyil-
vántartásokon át, az azok megvalósulásáról gyűjtött különféle egyedi 
nyilvántartásokig, olyan rendszerezett adatgyűjtemények, amelyek vala-
milyen módon kapcsolódnak az elemzési kérdésekhez, amelyekkel jelle-
mezhetők, vagy leírhatók azok. Fontos szempont, hogy itt olyan adat-
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halmazok vehetők figyelembe, amelyek valamilyen függvény szerint 
csoportosítva, lehetőséget biztosítanak az elemzésekre. 

A kontrolling tevékenység inputjai a külső szervezetek által készített 
rendszeres és eseti jelentések is. Ezek döntően a tárgyukat adó folyama-
tokból levont következtetéseket tartalmazzák, amelyekben az adatok csak 
a jelentések tárgyához kapcsolódó következtetések levonását szolgálják, 
így e folyamatok vonatkozásában nem tekinthetők teljesnek.  

A jelentéseket és a külső adatbázisokat a kontrolling szervezetnek 
magának kell részleteiben felmérnie és az elemzési kérdésekhez rendel-
nie. 

Az információs rendszer input adatainak biztosításához a kontrol-
ling szervezetnek jogosultságot kell kapnia arra, hogy az érintett adat-
bázisokhoz szabadon hozzáférjen és azokban – az adatmódosítási, bevi-
teli és törlési jogkör kivételével – minden adatba betekinthessen. 

Az információs rendszernek a kontrolling követelmények elöljárói 
meghatározása alapján alapvetően „alulról jelentő” módszerrel célszerű 
dolgoznia. Ez azt jelenti, hogy a felső szintű kontrolling célok vezetői 
meghatározását követően a kontrolling szervezet a kidolgozott szakmai, 
funkcionális és ágazati osztályozás szerint célirányosan gyűjti, majd fel-
dolgozza az adatokat. A feldolgozásokból, lehetőleg minden értelmezhető 
szempont szerint jelentéseket készít. Az ezekben szereplő agregált adato-
kat juttatja el az érintett vezetőkhöz. E módszer alkalmazásával a felső 
szintű kontrolling követelmény meghatározás biztosítja, hogy a vezetés-
nek meg van az a képessége, hogy azokra a kérdésekre kapjon elemzett 
válaszokat és döntési alternatívákat, amelyekre igényt tart. Ugyanakkor 
nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy a meglévő és a vezetők figyelmé-
nek homlokterében nem álló, de egyébként fontos és szükséges kérdések-
re is, a kontrolling „önmozgása” nyomán válaszokat kapjon.  

Az információs rendszer kialakításánál alapelvnek kell tekinteni, 
hogy az minden tekintetben a már meglévő információs forrásokra, je-
lentési rendszerekre épüljön, elkerülve ezzel az adatszolgáltatók felesle-
ges többlet terhelését.  

Az információs rendszer kimenetét azok a vezetői összefoglaló je-
lentések és beavatkozási opciók adják, melyeket a szervezet témától füg-
gően rendszeres időközönként, vagy eseti intézkedések alapján készít.  
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IV.  Kontrolling módszertan 

A kontrolling módszertanának alapja az adatgyűjtés, az elemzés, a 
következtetések levonása, és a jelentések elkészítése folyamatainak egy-
másutánisága. 

Az adatgyűjtés a meghatározott kontrolling alapkérdések és az 
ezekhez kapcsolható elemzési kérdések megválaszolásához szükséges 
adatigény meghatározását, majd ezek összegyűjtését, végül az elemzés-
hez szükséges idő és feladatsoros táblázatokba, kimutatásokba foglalását 
jelenti. Az adatok ilyen rendszerezett előkészítése biztosítja az elemzések 
végrehajtását.  

Az elemzések az előkészített adathalmazok összehasonlító és eltérés 
elemzésének végrehajtását, ennek során következtetések levonását jelenti. 
A következtetésekben kell megtalálni a válaszokat a meghatározott elem-
zési kérdésekre.  

Ezen belül rendkívül fontos, az abszolút számokban mért mutatók 
vagy adatok meghatározása, mert ezek nélkül nincs mit elemezni. Azon-
ban ezek önmagukban csak nagyon ritkán vizsgálhatók. Értékelésük csak 
az azonos tartalmú, de térben és időben eltérő adatokkal való összehason-
lításuk folyamán lehetséges. Tehát minden abszolút adatnak csak ko-
rábbi vagy más szervezetnél is jelentkező azonos tartalmú adattal össze-
hasonlítva van információ értéke. Ebben a vonatkozásban az elemzés 
során az adatok térbeli és/vagy időbeli, illetve a terv és tényadatok össze-
hasonlításának eredményéből kell következtetéseket levonni. 

A levont következtetéseknek az elemzési cél, illetve az elemzendő 
folyamat szempontjából előjelet kell adni, amelynek során meg kell ha-
tározni, hogy a viszonyítási alaphoz képest az eltérés pozitív vagy nega-
tív folyamatként értékelhető. Mindkét előjel esetén meg kell állapítani 
azokat a tényezőket, hatásokat vagy tudatos intézkedéseket, amelyek a 
következtetések alapjául szolgáló történéseket előidézték. Az így feltárt 
hatásmechanizmus képezi az alapját a döntési, beavatkozási alternatí-
vák kidolgozásának. 

A következtetésekből és a döntési alternatívákból jelentések készül-
nek az érintett vezetői kör részére, akik jellemzően a miniszter, a szakál-
lamtitkárok, a vezérkar főnöke lehetnek. Alsóbb szintre a tárca szintű 
kontrolling eredményeket nem célszerű teríteni, mert ott ezek az informá-
ciók vagy eleve redundanciák vagy cselekvést nem indukáló tájékoztató 
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adatok. A kontrolling jelentésekből a címzett vezető intézkedésére azon-
ban az alsóbb szintekre vonatkozó mértékben kivonatok készíthetők. 

A vezetést informáló jelentések egységes rendszert alkotnak. Ebbe a 
rendszeres, havi, negyedéves és éves felső vezetői összefoglaló jelenté-
sek, elemzések tartoznak. Ezen túlmenően, egy-egy lezárt, végrehajtott, 
megszüntetett vagy jelentős mértékben átütemezett fő feladat, vagy prog-
ram esetén, a jelentési rendszer aktuális időintervallumától függetlenül 
elemző, értékelő összefoglaló jelentés készül a szóban forgó feladat tar-
talmi, pénzügyi és üzemgazdasági folyamatairól. Ezekhez kapcsolódóan a 
kontrolling szervezet figyelemmel kíséri azt is, hogy a feladatfelelős 
szervezetek részéről a fejlesztés részprogramjai, végrehajtásukat követő-
en a költségvetési, pénzügyi elszámoláson túl, a létrejött új képességek 
vagy eredmények, illetve az ennek érdekében végrehajtott feladtok vo-
natkozásában is – a végrehajtók saját beszámolási rendszerében – elszá-
molásra kerüljenek.  

A kontrolling módszertanának sarkalatos kérdése, hogy a katonai 
és a gazdasági kérdéseket egymással való összefüggésükben, kölcsönha-
tásukban kell, hogy vizsgálja. Ezért nem szabad e két területet külön, 
egymáshoz való kapcsolódásaik figyelembe vétele nélkül értékelni. Mint 
ahogy a katonai és a gazdasági folyamatok egymásra építetten, egymás-
ból következően zajlanak, úgy kontrollingjukat is ebben a hatásrelációban 
kell folytatni. Elemzési kérdéseik és szakterületeik különválasztása ezért 
csak didaktikai, módszertani jellegű lehet. 

V. Összegzés 

A kontrolling tevékenység a fenti elemzési, értékelési folyamatok 
végrehajtásával, illetve az ebből következő döntési alternatívák kidolgo-
zásával központi helyet foglal el az erőforrások elosztására vonatkozó 
döntések előkészítésében, valamint a végrehajtási folyamatokban, a ter-
vek védelmének biztosításában, azok következetes végrehajtásának elő-
segítésében. E funkciói teljesítésével egy új szakmai elemmel bővülhet a 
vezetői döntés-előkészítés rendszere, egyben megvalósítható általa a ka-
tonai és a gazdasági folyamatok fölötti állandó – és ami ennél is fonto-
sabb – jelen idejű, a korrekciós beavatkozások lehetőségét biztosító 
szakmai kontroll.  


