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LINDNER SÁNDOR – DIHEN LAJOSNÉ 

A vezetést szolgáló személyügyi controlling 
A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, 
köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az elmúlt évtized során a gazdasági viszo-
nyokban bekövetkezett hazai változások eredményeként az emberi erőforrással való 
szervezeti gazdálkodás szerepe felértékelődött. Egyre több szervezet számára köz-
ponti kérdéssé vált a rendelkezésre álló erőforrások jobb hasznosítása, köztük a 
munkaerő hatékonyabb felhasználása az üzletpolitikai célok megvalósítása érdekében. 

A kiélezett munkaerőpiaci versenyben a vállalkozások nemcsak a legjobb mun-
kaerő megszerzésére törekednek, legalább olyan fontos számukra a létszám megtar-
tása, amely tudatos, előrelátó személyügyi politika révén érhető el. Mivel a költség-
gazdálkodás színvonala a vállalkozás versenyhelyzetét alakító tényező, a munkaerő 
foglalkoztatásával kapcsolatos költségek alakulása ma már kiemelt figyelmet kap. 
Az a szervezet képes ugyanis tartós versenyelőnyre szert tenni, ahol a munkaerő 
foglalkoztatásával kapcsolatos fajlagos költségek kedvezőbbek, hosszabb távon 
kisebb ráfordítással tudnak piacképes terméket előállítani, illetve szolgáltatást nyújtani. 

A személyügyi tevékenység a szervezeti sajátosságokra és adottságokra tekintet-
tel törekszik a munkaerő hatékony foglalkoztatásához szükséges feltételeket megte-
remteni. A szervezetek jelentős száma integrált szervezeti keretek között látja el a 
személyügyi funkció sorába tartozó személyzeti, munkaügyi és szociális–jóléti fel-
adatokat. A szervezeti stratégia részeként specializálódó humán stratégia a vállalko-
zás hosszú távú céljainak szolgálatában áll. 

A személyügyi tevékenység éppen a vállalkozás céljainak kijelölése és a célok 
megvalósításában kap szerepet, hozzájárul az indokolatlanul nagy költségek mérsék-
léséhez, a gyenge versenyképesség felszámolásához, a piaci pozíciók erősítéséhez. 

Az emberi erőforrás–gazdálkodás központi kérdése a munkavállalók teljesítmé-
nyének fokozása, ami megköveteli a munkaköri előírásoknak megfelelő tudást, is-
mereteket, továbbá feltételezi a munkakör megkívánta készségek és képességek 
szerinti alkalmazást, foglalkoztatást. Ennek érdekében a szervezeti igényekből kiin-
dulva kell gondoskodnia a munkavállalók képzéséről, továbbképzéséről, mindazon 
ismeretek, továbbá készségek és képességek megszerzéséről és fejlesztéséről, ame-
lyek a munkaköri feladatok ellátásával kapcsolatosak. A munkavállalók képzésére, 
továbbképzésére fordított kiadásokat a munkaerő foglalkoztatásával összefüggő 
költségek között kell elszámolni. Az ilyen célú költségekkel is gazdálkodni szüksé-
ges, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkavállaló munkaköri feladatainak 
ellátásához kapcsolódó képzés, illetve továbbképzés támogatása során mindenkor 
mérlegelni szükséges a felmerülő ráfordítások és a várható haszon viszonyát, annak 
jövőbeli alakulását. Abban az esetben célszerű a személyzet-fejlesztéssel összefüggő 
költségeket a munkáltatónak vállalnia, ha a kiadások megtérülnek, illetve a munkál-
tató számára a költségeknél nagyobb hozamot eredményeznek. Ilyen megfontolások 
alapján a korszerűen működő szervezetekre jellemző, hogy a foglalkoztatottak meg-
felelő támogatásban részesülnek, ami fontos területe a személyügyi politikának, az 
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emberi erőforrással való szervezeti gazdálkodásnak. Megfelelő előrelátás és belső 
koordináció esetében elérhető, hogy a foglalkoztatottak szakmai felkészültsége ja-
vuljon, illetve az ezzel kapcsolatos költségek felhasználása célirányossá váljon, ami 
kedvezően befolyásolja a kialakított üzletpolitikai célok elérését és a velük kapcso-
latos feladatok végrehajtását. 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás célja, hogy a munkavállalók a lehető legtelje-
sebb mértékben járuljanak hozzá az üzleti sikerhez, teljesítményükkel a szervezeti 
célok megvalósítását mozdítsák elő. Ennek feltétele, hogy a vállalkozás rendelkez-
zen üzleti tervvel, amely tartalmazza a szervezet előtt álló, adott időszakra vonatko-
zó célokat, a célok megvalósításához kapcsolódó feladatokat. Ez szükséges, de nem 
elégséges feltétele a szervezet hatékony működésének. További teendő a vállalkozás 
előtt álló célok és feladatok lebontása, a tennivalók munkakörök mélységű meghatá-
rozása. Minden munkavállalónak ismernie kell ugyanis, hogy az üzleti terv teljesíté-
sével összefüggésben milyen konkrét feladatai vannak, miként tud hozzájárulni a 
tervcélok megvalósításához. 

A gyorsan változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodás komoly kihívást 
jelent a szervezetek számára. A különböző vállalkozásoknak szervezeti mérettől és 
profiltól függetlenül meg kell felelniük a mindenkori követelményeknek. Egyre 
növekvő versenyben kell helytállniuk, amelyre jellemző a fogyasztók minőségi 
elvárásainak fokozódása, a gyors technológiai és technikai változás, illetve a válto-
zásra történő megfelelő válaszadás igénye. Leginkább a külső környezeti tényezők 
által determinált szervezeten belüli folyamatok átláthatóságának hiánya, illetve a 
folyamatok jövőbeli alakulásának kiszámíthatatlansága okoz nehézséget. Ezért fon-
tos, hogy rendelkezzünk mindazokkal az ismeretekkel, amelyek az emberi erőforrás 
felhasználásával kapcsolatos döntések előkészítésével és a döntések végrehajtásával 
kapcsolatosak. 

A mai követelményeknek megfelelni képes vállalkozások a vezetői döntések 
szolgálatába állítják a vállalati belső információs rendszert, amit a szervezeti célok-
nak és igényeknek megfelelően alakítanak ki és működtetnek. Erre vezethető vissza, 
hogy a modern vállalatvezetést támogató controlling a piacgazdasági körülmények 
között egyre kiemeltebb funkcióvá válik, amely magába foglalja a vállalkozás célja-
inak meghatározását, a célok teljesítésének figyelemmel kísérését és az eredmények 
ellenőrzését. 

A controllingon belül a személyügyi controlling az emberi erőforrás-gazdál-
kodással összefüggő vezetési feladatokra fókuszál. A controlling elveire épülő sze-
mélyügyi controlling átfogó módón törekszik a foglalkoztatás gyenge pontjait feltár-
ni, a személyi állományra vonatkozó célokat és folyamatokat figyelemmel kísérni. 
Ennek során összehasonlítja a cél- és tényállapot alakulását, felszínre hozza az elté-
rések okait. A controlling szerepe többek között az, hogy a menedzsment döntései-
hez megfelelő időben és részletezettséggel információkat szolgáltat, választási alter-
natívákat nyújt a vezetés számára. A vállalkozások egyre nagyobb számban felisme-
rik, hogy az emberi tényező, illetve annak tudása, készsége, képessége, jártassága a 
vállalkozások működtetésében, magában az értékteremtési folyamatban meghatározó 
szerepet tölt be. A vállalkozás rentábilis működése, illetve működtetése során a 
hozzáadott értéket a tudáson alapuló tevékenység hozza létre. Az ember szerepe az 
értéktermelő folyamatban semmi mással nem helyettesíthető. A szervezet sikere 
elsősorban a munkavállalók tudásán, szakértelmén múlik, illetve a munkavállalók 
motiváltságától függ, ami felszínre hozza és fokozza a munkavállalók teljesítményét. 
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Ehhez többek között szükséges a termelési ráfordítások, köztük a munkaerő foglal-
koztatásával kapcsolatos költségek csökkentése, a hatékonyság növelése, az erőfor-
rásokkal való gazdálkodás színvonalának emelése. Ma már széles körben tapasztal-
ható, hogy az emberi erőforrással való gazdálkodás középpontjába a vállalkozás 
eredményes működésének elősegítése kerül, a menedzsment tevékenységében a 
költségekkel való gazdálkodás kiemelt figyelmet kap. A személyügyi feladatok 
ellátása nem nélkülözheti a költség-haszon vizsgálatát, melynek során a várható 
költségeket a remélt haszon viszonylatában elemzik, szem előtt tartva a költségek 
csökkentését és a minél nagyobb profit elérését. 

A humán tőke felhasználása során elsődleges szempont az indokolatlan személyi 
ráfordítások mérséklése, illetve megszüntetése, mivel csak azoknak a vállalkozások-
nak van jövőjük, amelyek képesek a költségek racionalizálására, a fajlagos ráfordítá-
sok mérséklésére. A versenytársaknál nagyobb személyügyi kiadások csak magasabb 
teljesítménnyel és jobb minőséggel indokolhatók. 

A korszerűen működő vállalkozások esetében a vezetői döntések gazdasági meg-
fontolásokra épülnek. A szakmai döntések a költségek, illetve a különböző ráfordítá-
sok pontos tervezésén, a tervek teljesítésének figyelemmel kísérésén és értékelésén 
alapulnak. Az üzleti vállalkozások akkor érhetik el céljaikat, fokozhatják jövedelem-
termelő képességüket, ha az üzleti terv céljainak végrehajtásához, a zavartalan üz-
letvitelhez szükséges emberi erőforrás időben, megfelelő mennyiségben és minőségi 
összetétel szerint rendelkezésre áll. Az emberi erőforrás tervezése során kell megha-
tározni a vállalkozás létszámszükségletét, illetve a jövőbeni munkaerőigényt. A 
munkaerőre fordított kiadásokat, a munkaerő foglalkoztatásával összefüggő költsé-
geket komplexen kell kezelni. E ráfordítások esetében mérlegelni szükséges a felme-
rülő költségek és a várható haszon viszonyát, annak időbeli alakulását. Az üzleti 
tevékenységhez kapcsolódóan, a szervezeti célokhoz igazodóan kell meghatározni, 
illetve tervbe kell foglalni a munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó kiadáso-
kat, és meghatározott időközönként értékelni szükséges a tervek végrehajtását. 
Szükség esetén megfelelő vezetői beavatkozás révén elérhető a tervcélok megvalósí-
tása, a kialakított és elfogadott üzletpolitikai célok teljesítése, a szervezeti színtű 
hatékonysági követelmények érvényesítése. A controlling képes vállalati és a szer-
vezeti egységek szintjén célokat meghatározni, a kijelölt célok teljesítését figye-
lemmel követni, a teljesítés folyamatát ellenőrizni, valamint a céleltéréseket kimu-
tatni. 

A controllingon belül a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás a vállal-
kozás stratégiai céljaihoz kapcsolódik, a célok megvalósítását szolgálja. A 
controlling magába foglalja a tervezési az ellenőrzési, valamint az információs rend-
szer elemeit. 

A controlling bevezetése révén elérhető, hogy a vállalkozás hatékonyabban mű-
ködjön, mérsékelje a működési kiadásokat, a vállalkozási alapon működő szervezet a 
piaci feltételekhez és a környezeti körülményekhez rugalmasabban alkalmazkodjon. 

A controlling három pillére 
A tervezési, az ellenőrzési, és az információs rendszer a controlling három pillére, 
amely egymással szerves egységet alkot és együtt szolgálják a vezetést. A tervezés 
része: 

– adatgyűjtés, 
– elemzés, 
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– prognózis készítés, 
– tervcélok kijelölése, 
– jóváhagyás. 
A tervnek eleme a vállalkozás működésével összefüggő eredmény és teljesít-

ménymutatók meghatározása, mivel a mutatószámok egységes rendszerén alapul a 
controlling. 

Az ellenőrzés lényege a terv teljesítésének kontrollálása. Ennek révén időben 
feltárható: 

– a folyamatok tervtől eltérő alakulása, 
– a terv teljesítését kedvezőtlenül befolyásoló tényezők köre. 
Ellenőrzés révén, illetve ennek eredményeként meghozott korrekciós intézkedé-

sekkel megelőzhetők, felszámolhatók a célok teljesítését akadályozó nem kívánatos 
eltérések. 

Az információs rendszernek része: 
– az információigények meghatározása, 
– a szükséges információk megszerzése, feldolgozása, valamint 
– az információk megfelelő helyre történő továbbítása. 
Az információs rendszer szolgáltatja a vállalkozás által kijelölt célok teljesítésé-

vel összefüggő adatokat, amelyeknek alkalmasnak kell lenni a tényadatok és a terv-
célok egybevetésére. 

A controlling a tervezéssel, ellenőrzéssel, illetve információellátással kapcsola-
tos tevékenységeket öleli át. A controlling feladatok magukba foglalják: 

– a vállalati célok kijelölését, 
– a célok teljesítésének figyelemmel kísérését, 
– a célok teljesítéséhez kapcsolódó tényadatok gyűjtését és elemzését, 
– cél–tény egybevetést, 
– a céleltérés okainak feltárását, következtetések levonását, 
– a vezetői beszámoló rendszer működtetését. 
 

A controlling a szűk keresztmetszetekre fókuszál, feltárja azokat a tényezőket, 
amelyek az igényekhez mérten korlátosan állnak rendelkezésre. Ennek azért van 
jelentősége, mert a vállalkozás működésével kapcsolatos erőforrások közül a szűk 
keresztmetszetek a vállalkozás céljainak teljesítését gátolják, feloldásuk nélkül a 
célok teljesítése kétségessé válhat. 

A controlling időbelisége szerint lehet operatív, illetve stratégiai jellegű. Az 
operatív controlling a rövid távú, 1-3 évre szóló feladatok ellátására fókuszál, lénye-
gét tekintve az eredményesség, a likviditás és a gazdaságosság érvényesülését hiva-
tott szolgálni. A stratégiai controlling közép- és hosszú távú időszakot ölel át. 

A vállalkozás belső feltételeire, illetve adottságaira tekintettel, valamint a külső 
környezet által meghatározott lehetőségekre építve járul hozzá a szervezeti stratégia 
kialakításához, a célok kijelöléséhez, és azok végrehajtásához. 

A vállalkozás céljainak kijelölése során tisztázni szükséges a célok tartalmát, ér-
vényességi területét és idejét. A célok egy része számszerűsíthető, másik részük 
nem. A célok lehetnek a környezeti tényezőkhöz kapcsolódó külső, illetve a vállal-
kozás működésével kapcsolatos belső célok. 

A controlling a kijelölt célkitűzések megvalósulását rendszeresen ellenőrzi, ösz-
szehasonlítja a célállapotot a tényadatokkal, illetve a várható teljesítéssel. Az elté-
rés-vizsgálat során, a terv–tény egybevetés révén kimutatja a célállapotnak megfele-
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lő tervadatok és a tényadatok közötti eltérést. A terv célok teljesítésének ellenőrzése 
révén biztosítja, hogy a kitűzött célok teljesítéséről megfelelő időben és kellő részle-
tességgel tájékozódjon a menedzsment. Az eltérés vizsgálat célja a tervtől való elté-
rés abszolút, illetve relatív értékének meghatározása, valamint az eltérés okainak 
kimutatása. Az eltérések visszavezethetők: 

– a terv (céladatok) és tényadatok eltérésére, továbbá 
– a tervezési munka hibáira, fogyatékosságaira. 
A controlling jelentési rendszere a vezetői információs igények kielégítésére 

szolgál. A controlling-jelentések gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, illetve 
éves időszakra szóló. 

Kérdésként fogalmazható meg: Milyen legyen a jó jelentés? A jelentés akkor fe-
lel meg a követelményeknek, ha: 

– a tényeket a valóságnak megfelelően és áttekinthető módon bemutatja, 
– szelektív módon kielégíti a különböző vezetési szintek információs igényét, 
– kiemelten kezeli a szűk keresztmetszetek vizsgálatát és feloldásuk módját, 
– megfelelő időben biztosítja a terv–tény összehasonlításokat és az eltérésekre 

vonatkozó elemzéseket, 
– segítséget nyújt a jövőre vonatkozó célok és feladatok kijelöléséhez. 

A személyügyi controlling jellemzői 
A személyügyi controlling az általános controlling elvek és módszerek emberi erő-
forrásra történő alkalmazása. A személyügyi controlling eszközt ad az emberi erő-
forrással való hatékony gazdálkodás megvalósításához, hozzájárul a vállalkozás 
céljainak eléréséhez. Ma még azonban elég gyakori, hogy a vállalati controlling nem 
foglalkozik kellő súllyal az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő kérdések-
kel. Ennek egyik jellemző oka a humánpolitikai tevékenység túlzott misztifikálása. 
Ez leginkább akkor fordul elő, ha a személyügyi feladatokat közvetlenül a vezetés 
kizárólagos hatáskörébe utalják, és az információk kiszivárgásának megakadályozá-
sa érdekében senkit sem engednek ezen kérdésekbe beleszólni, de még betekinteni sem. 

Ilyen esetben az tapasztalható, hogy a személyügy részéről kiszolgálják a 
controlling adatigényét, lehetővé téve a controlling számára a vállalati eredmény-
kimutatások elkészítését. A személyügyi controlling kialakítása iránti igény azonban 
növekszik. Tapasztalatunk szerint egyre több vállalkozás mutat érdeklődést a sze-
mélyügyi controlling kialakítása és működtetése iránt. 

A legutóbbi időkig a vállalkozás vagyonát a hagyományos mérleg kereteken be-
lül határozták meg, pl. az épületek, termelő üzemek stb. értéke alapján. A hagyomá-
nyos szemléletmódot és értékmeghatározást azonban megkérdőjelezi az a felismerés, 
hogy a tudásra épülő gazdaság térhódítása következtében a szellemi tőkének egyre 
komolyabb szerepe van a vállalkozások működtetése során. A vállalkozás piaci 
értékének meghatározásakor az egyéb tőkejavak mellett indokolt a szellemi tőke 
értékét is figyelembe venni a vállalkozás vagyonának meghatározásakor. A szellemi 
tőke az emberi tőke és a strukturális tőke összessége. Az emberi tőke azt a tudást 
jelenti, amelyre az egyének életük során szert tesznek és amelyet felhasználnak a 
javak előállítása során. A strukturális tőke ugyanakkor olyan érték, ami a cég tulaj-
donának tekinthető, mint például az adatbázisok, eljárások, programok, ügyféllisták, 
vagyoni értékű jogok. A számviteli elszámolási rendszerek csak a legutóbbi időben 
kezdtek azzal foglalkozni, hogy miként lehetséges mérni, majd elszámolni a humán 
tőke hozamát. 
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A személyügyi controllingnak, mint a vállalati controlling egyik alrendszerének 
a terjedését nagyban elősegítette, hogy a humánerőforrás-gazdálkodás stratégiai 
jelentőségű tényezővé vált. Ennek az a magyarázata, hogy az emberi erőforrás ko-
moly szerepet játszik a vállalkozás versenyképességének növelésében, továbbá a 
termékek tudástartalma egyre növekszik. 

A személyügyi controllingon belül megkülönböztethető a költség, a gazdaságos-
sági-hatékonysági, valamint a jövedelmezőségi-eredményességi controlling, ame-
lyek alrendszereknek tekinthetők. A költség controlling alapja a vezetői számvitel, 
más néven emberi erőforrás-számvitel (Humán Rescource Accounting), amely ma-
gába foglalja a személyügyi költségek meghatározását, a ténylegesen felmerült költ-
ségek összevetését a tervezett költségekkel, az eltérések elemzését, az okok felderí-
tését, a fejlesztési, beavatkozási javaslatok kidolgozását. A HRA az emberi erőfor-
rással kapcsolatos információk meghatározásának, mérésének és kommuni-
kációjának folyamataként jellemezhető, a számviteli alapelvek egyfajta kiterjesztését 
jelenti. Magában foglalja a munkaerő felvételéhez, kiválasztásához, képzéséhez és 
fejlesztéséhez kapcsolódóan felmerült költségeket, felöleli azt is, hogy az emberek 
milyen gazdasági értéket jelentenek a szervezet számára. A gazdaságossági-
hatékonysági controlling vizsgálja a humán erőforrás egyes funkcióinak hatékonysá-
gát (kiválasztás, leépítés, személyzetfejlesztés, bérezési rendszer, teljesítményérté-
kelés), a személyi állomány struktúráját (képzettség, nem, kor stb.), felméri és érté-
keli az emberi erőforrás gazdálkodás helyzetét. A jövedelmezőségi-eredményességi 
controlling arra irányul, hogy a vezetés megismerje az emberierőforrás-gazdálkodás 
funkcióinak hozzájárulását a szervezet eredményességéhez, a szervezet jövedelme-
zőségének növeléséhez. 

A személyügyi controllinggal összefüggésben beszélhetünk a humán erőforrás 
auditról, amely vizsgáló, elemző és összehasonlító eljárás és az emberi erőforrás-
gazdálkodási funkció értékelésére alkalmas. 

Centrumában az emberierőforrás-gazdálkodás átfogó, szisztematikus felülvizs-
gálata áll, beleértve a tevékenységet megalapozó stratégiák és célok vizsgálatát, az 
alkalmazott tervezési módszerek, az információ rendszer, az ellenőrzési tevékenység 
és a szervezet elemzését. A humán erőforrás audit alapján feltárható, hogy a me-
nedzsment, illetve a szervezet mennyire képes a rendelkezésre álló eszközrendszere-
ket a stratégiai céloknak megfelelően működtetni. 

A személyügyi controlling gyakran alkalmazza eszközként a benchmarkingot.  
A benchmarking révén a szervezet saját teljesítménymutatóit, működését, folyamata-
it összehasonlítjuk más hasonló cégek azonos paramétereivel. Az összehasonlítás 
vonatkozhat a személyi állománnyal kapcsolatos valamennyi jellemzőre, a munka-
vállalókkal összefüggő kemény (nem, kor, jövedelem stb.) és lágy (képességek, 
készségek, tudás) tényezőkre, amelyekhez mutatók rendelhetők. A mutatók alapján 
az elérendő célok kijelölhetők, megfigyelhetők és értékelhetők. A benchmarking 
alapján meghatározott jellemzők szerint kimutathatók a szervezetek közötti eltéré-
sek, illetve feltárható az eltérés csökkentésének lehetősége. Mindez elősegíti a dön-
tések eredményességének mérését, továbbá folyamatfejlesztésre ösztönöz.  

A személyügyi controllingra jellemző: 
– az információ-orientáltság, 
– a jövőre irányultság,  
– a tevékenység-központúság, valamint  
– az integráltság. 
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A személyügyi controlling által a vállalatvezetés tájékozottsága, megfelelő tisz-
tánlátása biztosítható, mivel a terv–tény összehasonlítást állítja tevékenysége közép-
pontjába. Biztosítja a döntésekhez szükséges információk szisztematikus gyűjtését 
és továbbítását a megfelelő helyekre. Ezáltal segíti az emberi erőforrás–
gazdálkodással kapcsolatos döntéseket. A múltbeli és a jelenlegi helyzet vizsgálata 
és elemzése alapján a jövőre vonatkozó döntések meghozatalát segíti. A tevékeny-
ségre orientáltság azt is jelenti, hogy az emberierőforrás-gazdálkodásra irányul, a 
kialakított tervezési, ellenőrzési és információs rendszert a vállalkozás sajátosságai-
nak figyelembevételével folyamatosan fejleszti. A személyügyi controlling integrál-
ja az emberi erőforrás–gazdálkodás funkcióival összefüggő tervezési, ellenőrzési és 
információellátási folyamatokat. 

A controlling megfelelő mutatók segítségével kimutatja a költségek tervezettől 
való eltérését, feltárja az eltérés okait, és determinálja a tervezett cél elérése irányá-
ba ható beavatkozás, intézkedés tartalmát. A személyügyi controlling mutatószám 
rendszere igen szerteágazó, mivel az emberierőforrás-gazdálkodás bonyolult funkci-
ók összessége. A stratégiából levezetve ki lehet dolgozni egy úgynevezett kiegyen-
súlyozott mutatószámrendszert (Balanced Scorecard), amely alapján feltárhatók a 
BSC négy nézőpontja (pénzügyi teljesítmény, vevői kapcsolatok, működési folyama-
tok, tanulás-fejlődés) közötti kapcsolatok, ok-okozati összefüggések. Ezáltal a tulaj-
donosok a számukra fontos mutatók alakulásáról könnyen tájékozódhatnak, a me-
nedzsment a célok és az eredmény mutatók segítségével egyértelműen képes ellen-
őrizni a stratégia megvalósítását, a teljesítmény mutatók alapján világosan 
megfogalmazhatók a szervezeti feladatok, a stratégia megvalósítását szolgáló akci-
ók. Mindehhez még az egyéni érdekeltséget is lehet, illetve szükséges kapcsolni. 

A vállalati mutatókat tervezni, ellenőrizni, elemezni szükséges. Fontos, hogy a 
tervezés és a tényadatok figyelése azonos szerkezetű, tartalmú mutatókon alapuljon. 
A tervezés és az ellenőrzés mutatóit összhangba kell hozni annak érdekében, hogy 
az eltérések korrektül kimutathatók legyenek. Azonban számolni kell azzal, hogy 
nem lehet minden vállalkozásnál alkalmazható egységes mutatószám rendszert ki-
dolgozni. 

A felhasznált mutatók kiválasztását, meghatározását az adott vállalkozás sajá-
tosságai, a vállalkozás stratégiai céljai, az elemzés mélysége, a rendelkezésre álló 
alapadatok köre határozza meg. A mutatók kiválasztását az is befolyásolja, hogy kik 
használják és milyen célra kapják az elemzés eredményeként előállított információ-
kat. A lényeg az, hogy a kiválasztott mutatóknak alkalmasnak kell lenniük a megfe-
lelő következtetések levonására. A személyügyi controlling információs rendszere 
emberi tényezővel kapcsolatos költségekről ad tájékoztatást, illetve annak elemzésé-
vel foglalkozik. Mivel az emberi erőforrással kapcsolatos költségek a vállalkozás 
összes költségéhez viszonyítva általában jelentős hányadot képviselnek, nem lehet 
alábecsülni a controllingnak a vezetés támogatásában betöltött szerepét. A munkaerő 
hasznosításának hatékonysága a személyügyi controlling révén kimutatható, szám-
szerűsíthető és ellenőrizhető. Ennek révén jelentősen hozzájárulhat a cég sikeres és 
eredményes működéséhez. Ne felejtkezzünk el arról sem, hogy a személyügyi 
controlling egyfajta szemléletmódot jelent. A cégvezetésnek a döntések meghozata-
lához megbízható, pontos és szelektált információra van szüksége, amit a controlling 
képes szolgáltatni. Az információkat elemezni szükséges. Az elemzés célja az eltéré-
sek számszerűsítése mellett az ok-okozati összefüggések feltárása, mivel az okok, 
hibák feltárása nélkülözhetetlen a vizsgált jelenség megértéséhez. A folyamatok 
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elemzése alapján, az elemzésből levont következtetésekre építve hozhatók meg a 
hatékony gazdálkodást célzó döntések, a tervezett cél elérésére irányuló intézkedések. 

A számviteli információ bázis központi eleme a kötelezően elkészítendő éves 
beszámoló, melynek részét képezi a mérleg, az eredmény kimutatás, a kiegészítő 
melléklet, és egyéb jelentések. Emellett rendelkezésre áll a főkönyvi kivonat, vala-
mint a különböző analitikák. A számviteli rendszer és beszámoló tényszámokon 
alapul, elkészítésénél elsőrendű szempont a jogszabályi megfelelés. A számvitellel 
ellentétben a controlling a jövőre irányul, amit nem köt a számviteli törvény. A 
controlling a vállalkozás belső irányításának eszköze, melynek célja a döntések 
szükségszerűségének felismerése, a vezetői döntések előkészítése, a döntések meg-
alapozása, befolyásolása, alternatívák feltárása. Ezért mondhatjuk, hogy a 
controlling egy komplex szemléletű irányítási rendszer, amely a vezetés döntéské-
pességének megalapozásával segíti a szervezeti célok megvalósítását. Az informáci-
ókat – a számvitel szabályozott rendszerével szemben - olyan sajátos csoportosítás-
ban szolgáltatja, ahogy azt a vállalat irányítása igényli. A controlling innovatív 
módon, kérdésekre, problémákra keresi a választ, azt vizsgálja, hogy mikor, hogyan 
szükséges beavatkozni a folyamatokba a célok elérése érdekében, továbbá az intéz-
kedéseknek várhatóan mi lesz a következménye. Vállalatirányítási eszközként al-
kalmazott és fontos vállalati döntések alapját képező személyügyi contolling kialakí-
tása és működtetése magas szakmai színvonalon álló, nagy szakértelemmel, közgaz-
dasági szemlélettel rendelkező személyügyi munkatársakat igényel. Egy jól működő 
humánszervezetben ma már nélkülözhetetlen a tervező, elemző tevékenység, ezért 
egyes vállalkozásnál megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező 
szakemberek látják el a személyügyi controlling kiépítésével és működtetésével 
kapcsolatos feladatokat. Ennél is fontosabb azonban, hogy a controlling szemlélet 
áthassa a személyügyi szervezet tevékenységét, a szervezetben dolgozók a 
controlling elvek szem előtt tartásával végezzék munkájukat. 
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