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AAz önkormányzatok gazdálkodása nonpro-
fit jellegű költséggazdálkodás, ha azonban 
a szervezeteket gazdálkodási formái szerint 
akarnánk azonosítani az irodalomban megta-
lálható típusokhoz, megállapíthatjuk, hogy az 
önkormányzatok tevékenységük jellege miatt 
egyik alaptípushoz sem sorolhatók. A kor-
szerű, hatékony vagyongazdálkodás feltétele-
zi a sajátos controlling terület működtetését, 

ahol az általános controlling funkciók mellett 
nyilván vannak egyéb sajátosságok is. Az Ál-
lami számvevőszék meghatározása szerint – a 
pénzügyi tudás és a pénzzel való gazdálkodás 
képességének megfelelő szintje mellett – a 
pénzügyi kultúra mindenekelőtt reális önké-
pet és ismereteinkhez tartozó pénzügyi dönté-
seket jelent. (Németh et al., 2014) A szerzők 
hangsúlyozzák a pénzügyi kultúra szerepét a 
korszerű gazdálkodásban.

Elsőként tekintsük át az általánosan ismert 
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controlling orientációk és funkciók témakörét. 
A controlling orientációk közül hangsúlyo-
zottan kiemelhető a jövőorientáltság, hiszen 
például egy ingatlan beruházása és annak mű-
ködtetése esetén hosszú távra kell előre tekin-
teni. ugyancsak fontos controlling orientáció 
a döntésorientáltság, és a proaktív döntéstá-
mogatás. A harmadik controlling orientáció 
nem más, mint a költségtudatosság révén 
megvalósuló költséghatékonyság. A pénzügyi 
controlling szempontjából és az önkormány-
zati vállalatok működtetéséből meghatározó 
gazdasági mutató lehet a jövedelmezőség és a 
likviditás kérdésköre. Ennek oka, hogy milyen 
mértékben képesek a vállalatok az alapvetően 
közfeladataik ellátását önállóan finanszírozni. 
Az önkormányzati tulajdonú vállalatok ellen-
őrzésekor az Állami számvevőszék a következő 
főbb problémákkal találkozott, természetesen 
a teljesség igénye nélkül (Domokos L. et al. 
2016):

•	egyértelmű teljesítmények megfogalmazá-
sának hiánya,

•	a tervezési folyamat tartalmi problémakö-
rei,

•	a nem eredményorientált gazdálkodás, ez-
által a saját vagyon felélése,

•	szabályzatok hiánya,
•	az önköltségszámítás hiányosságai,
•	szerződéses fegyelem hiánya.
Véleményem szerint az előzőekben felso-

rolt hiányosságok is alátámasztják azt, hogy 
az önkormányzati gazdálkodásban, különös-
képpen az önkormányzati tulajdonú vállal-
kozásoknál nagymértékben szükség van a jól 
kialakított controlling rendszerre, ami csök-
kentheti a felmerülő problémák kockázata-
it. Megjegyzendő, hogy ebben a kérdésben a 
vállalati kockázat menedzsment eszköztárának 
alkalmazása többszörös segítséget nyújthat, 
ilyen például a kockázatalapú téma- és hely-
színválasztás, valamint a kockázatelemzéseken 
alapuló ellenőrzések visszacsatolásának a beik-
tatása a controlling rendszerbe. A controlling 

szemléletmódját vesszük alapul, amelyben 
a fő kritériumok – költségorientáltság, szűk 
keresztmetszet orientáltság (teljesítményfak-
torok), döntésorientáltság, jövőorientáltság, 
célorientáltság – teljesülésével, illetve teljesí-
tésével hozzájárulunk a kockázatmentesebb 
gazdálkodás szintjeihez, amelybe beleértendő 
a vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékeny-
ség is. Tulajdonképpen a controlling szabály-
zó körével és az önkormányzat működésének 
finanszírozási hátterével lehetőséget tudnánk 
teremteni egyrészt a hosszú távú fennmaradás-
hoz, másrészt a pénzügyi gazdasági input-out-
put cirkuláció megteremtéséhez.

A vAgyongAzdálkodáS ConTrolling 
veTüleTei

Az önkormányzati vagyongazdálkodás nem 
elhanyagolható orientációja a szűk kereszt-
metszetek feltárása és feloldása, amely egyben 
a hatékonyságnövelés eszköze is. Témánk ese-
tében sokszor szűk keresztmetszet a tőkelehe-
tőség is, amelynek sajátos a kezelése. A léte-
sítmény- és vagyongazdálkodási controlling 
esetén is nyilván megjelennek az alapvető 
controlling funkciók:

•	a tervezés,
•	az eltéréselemzés,
•	az információ szolgáltatás.
A tervezési munka kiindulópontja a szerve-

zet céljait szolgáló igények feltárása, majd az 
előbbiek alapján támasztott követelmények 
és az azokat kielégítő szolgáltatási funkciók 
megállapítása. A tervezésnél ne feledkezzünk 
meg a stratégiai aspektusról, miszerint a lé-
tesítmény- és vagyonmenedzsment és a stra-
tégia egymással szoros összefüggésben lévő 
tevékenységek. A gazdálkodás másik releváns 
területe a költséggazdálkodás, annak tervezé-
se és elemzése. Ezen a területen a költségek 
szorosabban kapcsolhatók a gazdálkodási fo-
lyamatokhoz, tevékenységekhez. Célszerű a 
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gazdálkodási feladatok (például üzemeltetés, 
karbantartás, higiéniai, biztonsági területek, 
esetleg közüzemi szolgáltatások, zöldfelület-
fenntartás) azonosítása, folyamatokra, tevé-
kenységekre bontása. különösen fontos akkor, 
ha a vagyongazdálkodással foglalkozó vállalat 
több üzletágat is működtet. Az előbbiek azo-
nosítása után tudunk ezekhez költségeket ren-
delni. A költségek tervezésére, ellenőrzésére, 
előre jelzésére, eltérés elemzésére széleskörűen 
alkalmazhatjuk a controlling kalkulációs eljá-
rásait (például rugalmas tervköltségszámítás, 
ABC-költségkalkuláció, standard kalkuláció). 
A meghatározó controlling funkció az infor-
matikai támogatás révén nyújtott informá-
ciószolgáltatás, elsősorban a vezetői döntések 
megalapozására. A hatékony informatikai tá-
mogatás egyik megoldása, amikor a képzett 
adatbázist szakmai alapon megfogalmazott 
algoritmusokkal kezeljük, célszoftvereket fel-
használva.

Az önkormányzat gazdálkodása és annak 
controllingja – széleskörűen értelmezve – fel-
öleli a különböző eszközcsoportok pénzügyi 
finanszírozását, költséghatékony működteté-
sét, a kapcsolódó tervező-elemző munkát és az 
előbbiekkel kapcsolatos döntések támogatását. 
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a költ-
ségvetésen kívüli feladatellátó szervezet bevé-
teleit a lehető legjobb költséghatékonysággal 
elkölteni – sajnos a képlet nem ilyen egyszerű. 
Ha a gazdálkodás pénzügyi kereteit, a bevéte-
leket vizsgáljuk, elmondható, hogy költségjel-
legű orientációt kell követni. A rendelkezésre 
álló keretek felhasználásának szabadsági fokát 
vizsgálva megállapítható, hogy a központi 
költségvetésből származó, a bevételek nagyobb 
hányadát jelentő források felhasználása jelen-
tős mértékben kötött. E bevételeknél ugyan-
is mindössze a feladatfinanszírozás keretében 
nyújtott állami támogatások és hozzájárulá-
sok, illetve a pályázatok által az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátott források hatékony 
elköltéséről kell gondoskodnia az önkormány-

zatnak. Ebből adódóan mindenképpen fontos 
az önkormányzati gazdálkodás kérdéskörében 
a stratégiai irányultságot is bevinni. Tulajdon-
képpen a stratégiai visszacsatolásokból és az 
operatív visszacsatolásokból tudjuk majd szár-
maztatni az előzőekben már említett pénzügyi 
gazdasági cirkulációt, amely a hosszú távú 
pénzügyi stabilitásukat jelentheti. követke-
zésképpen például a gazdasági programokba, 
a fejlesztési terekbe helyi szinten meg kell ha-
tározni a hosszú és rövid távú célkitűzéseket, 
természetesen szinkronba a makrogazdasági 
tervekkel.

Az önkorMányzATi ConTrolling 
rendSzer kiAlAkíTáSánAk 
MegHATározó jelleMzői

A controlling terület alapvető célja, hogy a 
főbb funkcionális részrendszerek között meg-
felelő összhangot biztosítson, intézményi 
és intézménytulajdonosi hátteret beleértve. 
A következő főbb elemekkel rendelkezik:

•	felelősségi és elszámolási egységek kialakí-
tása,

•	tervezési rendszer,
•	belső elszámolások kialakítása,
•	beszámolórendszer.
A hatékony működés biztosítása érdekében 

meg kell határozni a felelősségeket, és azokat 
személyekhez, szervezeti egységek vezetőihez 
kell rendelni. A számonkérhetőség feltéte-
le, hogy a kialakított felelősségi szintekhez 
megfelelő feladat- és hatáskörök legyenek 
kialakítva. Ez biztosítja a hatékony költség-
gazdálkodást, a költségellenőrzést és a belső 
érdekrendszerek egységesítését, ugyanakkor 
hatással van a költségek és teljesítmények tel-
jes transzparenciájára. Megjegyzendő, hogy a 
központi feladatokat ellátó szervezeti egységek 
tartozzanak a költségcentrumok közé (pénz-
ügyi, controlling, humánerőforrás-gazdálko-
dás, számvitel, marketing), a tervezés során 
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meghatározott költségkeretek betartása miatt. 
Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatást 
biztosító vállalatoknál sem az árbevétel oldal 
(az önkormányzat árhatósági szerepkört tölt 
be az ármegállapítás jogkörrel), sem a ráfor-
dítás oldal (a holding létrehozása miatt a tár-
saságok nem rendelkeznek maradéktalanul 
az erőforrásaikkal) nem befolyásolható teljes 
mértékben a tagvállalatok által. Az előzőek-
ben leírtakból látható, hogy a tagvállalatok 
felelőssége és hatásköre nem feleltethető meg 
a hagyományos profitcenterek felelősségének, 
hiszen számos olyan tényező van a gazdálko-
dásukban, amelyet nem tudnak befolyásolni. 
A controlling rendszerben a tervezési terület 
szempontjából egyértelműen meghatározó, 
hogy a tervezés menete mennyire összehan-
golt és egységes. A tervezési rendszer nagyon 
meghatározó, és számít ha a teljes tervezési 
folyamat július 1-től december 31-ig tart, 
és így az önkormányzati vállalatcsoport egé-
sze a következő évet teljes körű és elfogadott 
üzleti és operatív terv alapján kezdheti meg. 
A tervezési rendszer két alkotóelemből áll: a 
stratégiai és az összevont üzleti éves tervezés-
ből. A stratégiai tervezés és hosszú távú piaci, 
jövedelmezőségi és szervezeti célokat, illetve a 
magvalósításhoz szükséges erőforrásokat cél-
kitűzések formájában határozza meg. A stra-
tégiai elvárások az önkormányzat vállalkozói 
vagyonának holdingszervezetbe való működ-
tetésének előnyei:

•	követhetőbb a vállalatcsoport önfinanszí-
rozásának pénzügyi igénye,

•	szinergiák, méretgazdaságosság, szervezet-
fejlesztés,

•	image-javítás, egységes megjelenés, kom-
munikáció.

A stratégiai tervezés szakaszának az adott 
év augusztus 31-éig le kellett zárulnia, hogy 
az üzleti tervezés valóban a stratégiai célok-
nak megfelelő formában történhessen meg. 
A számszerű stratégiai mutatók hiánya a 
stratégia teljesülésének mérését, beszámo-

lását is akadályozza. A controlling rendszer 
információs szolgáltató hátterét a beszámo-
lási rendszer adja, melynek során olyan be-
számolórendszert kell létrehozni, amely a 
különböző vezetői szintjeinek és a felelősségi 
területek feladatainak ellátásához, döntése-
ik meghozatalához megfelelő információkat 
biztosít az önkormányzat döntéshozatalába 
illesztve. A rendszer további jellemzője, hogy 
a tervezési rendszerrel összhangban alakították 
ki. A beszámolórendszer kialakításában célsze-
rű a szintekre történő tagolás, amelynek egyik 
szintjét a tagvállalati beszámolók képezzék. 
Ezek a beszámolók a tervekkel azonos felépí-
tésűek, de a némileg bővebb tartalom miatt 
lehetővé teszik a tagvállalatok tevékenységé-
nek bemutatását, teljesítményük megítélését, 
amely alapján a holding igazgatósága képes a 
tagvállalati tevékenységeket befolyásoló dön-
téseket, intézkedéseket meghozni. A beszámo-
lók másik szintje a vállalatcsoportok egészének 
működéséről nyújtanak információt, amelyek 
lehetővé teszik a holding tulajdonosa, igazga-
tósága és a felügyelőbizottsága számára, hogy 
meg tudják ítélni a vállalatcsoport egészének 
a teljesítményét.

A beszámolás egy olyan folyamatos te-
vékenység, amelynek elemeit a negyedéves 
és éves beszámolók, továbbá a havi gyors-
jelentések alkotják. A negyedéves beszámo-
lót negyedévente kell összeállítani, mindig 
a tárgyidőszakot követő hónap 30. napjáig. 
A negyedéves beszámoló célja, hogy az év egy 
nagyobb periódusáról nyújtson áttekintést és 
megpróbálja előre jelezni a tényértékek várha-
tó alakulását, alkalmazva a költség-haszon el-
vet. Az évközi beszámolók egyik legfontosabb 
funkciója, jelezni a tény-terv eltéréseket, hogy 
a vezetés időben beavatkozhasson.

Az üzleti szférában a tulajdonosi profit és a 
nettó cash flow érdekeltség alapvetően megha-
tározó a vállalkozói szervezetek érdekviszonyai 
egészére, ez az önkormányzatoknál mást mu-
tat. A vállalkozásoknál a béreknek és más ki-
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adásoknak, illetve költségeknek kemény költ-
ségvetési korlátja van, az önkormányzatoknál 
vannak ugyan korlátok, de az adott szakfel-
adatot akkor is el kell végezni vagy végeztetni 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében. 
ugyanakkor vannak speciális ellenérdekek a 
gazdaságosság érvényesülésével szemben, pél-
dául a túlzott alkalmazotti bérigények, a me-
nedzsment által okozott úgynevezett agency 
cost-ok (ügynökköltségek, olyan felesleges 
vezetői költekezés anyagi terhei, amelyek in-
kább a menedzsmentet, mintsem a vállalkozás 
tulajdonosainak érdekeit szolgálják), mégis, a 
tulajdonosi megtérülési és profitérdek áttör az 
ellenérdekeken. Ennek az érdeknek az érvé-
nyesítése komoly controlling eszköztár kifej-
lődéséhez vezetett a vezetéstudományon belül 
az elmúlt évtizedek során. Ennek az eszköztár-
nak az alkalmazási lehetőségével ma már egyre 
jobban élnek az önkormányzatok is. Az Állami 
számvevőszék vizsgálatában és tanulmányá-
ban több kutató elemző is megfogalmazta az 
önkormányzati vállalatok súlyát és szerepét a 
közszolgáltatás rendszerében (Domokos et al., 
2016). kiemelték az irányítás hatékonysági 
és eredményességi kérdéskörének társadalmi 
közszolgálati hasznát, rámutatva az állam-
menedzsment megújítására. Ebből adódóan 
megfogalmazták, hogy a mai vezetők szerepe 
túlmutat a szabályszerűségre irányuló műkö-
dés megtartásától, hiszen rendkívül meghatá-
rozóak a pénzügyi szakmai és etikai kihívások.

Természetesen nem szabad elfeledkeznünk 
arról, hogy a közszféra szervezeteinek tulajdo-
nosa közvetlenül az állam vagy a helyi önkor-
mányzat. Az állam is bevételérdekelt ugyan, 
de bevételeinek alapja nem a közjavak érté-
kesítéséből adódó bevétel, mivel a közjavak 
oszthatatlanok, tehát nem lehet őket eladni 
az állampolgároknak. ugyanakkor a közjavak 
előállítása pénzbe kerül, ezt az állam adók ki-
vetéséből, az eredeti jövedelmek megadóztatá-
sából finanszírozza.

Ezen sajátosságokból adódóan az önkor-
mányzati controlling rendszernek az önkor-
mányzati gazdálkodás jövőbeli talán legfonto-
sabb rendszerének kell lennie, és mint ilyen, 
kapcsolatban kell álljon az összes önkormány-
zati rendszerrel. Ebből adódóan csökkenthe-
tővé válnak az önkormányzati gazdálkodást 
érintő kockázatok is. Megjegyzendő, hogy az 
önkormányzati folyamatok közül alig akad 
olyan, amelyiknek nincs pénzügyi vetüle-
te. Véleményem szerint az önkormányzati 
controlling rendszer szervezetbe való beágya-
zását, az önkormányzati rendszer egyes eleme-
ivel való kapcsolatait érdemes elemezni a jövőt 
illetően. Az egyes szabályozó körök összekap-
csolása támogatja a pénzügyi és a gazdasági cé-
lok teljesülésének visszacsatolását és így hozzá-
járul a fenntarthatósághoz. következésképpen 
az önkormányzati controlling rendszer felada-
ta az önkormányzati gazdálkodás egészének a 
tervezése, folyamatos figyelemmel kísérése, a 
vezetők informálása az általuk vezetett szerve-
zet gazdálkodásáról, a menedzsment ellátása 
az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 
információkkal. Ez az a rendszer, amely alap-
jában reformálja meg az önkormányzati gaz-
dálkodást, figyelembe véve a jó állammenedzs-
ment igényeit.

A jelenleg ismert, gazdálkodást támogató 
önkormányzati (legtöbb esetben csak mo-
nitoring) rendszerek is törekszenek ezen fel-
adatkör ellátására. E törekvések legnagyobb 
hiányossága azonban abban áll, hogy a gazda-
sági eseményekről már azok lezárása után in-
formálnak, így ezen informáltság monitoring 
oldala erősebb, mint az előre vetíthető jövő-
orientált controlling oldala. fel kell hívnom 
a figyelmet arra, hogy a controlling dimenziói 
közül fontos lenne a stratégiai irányban lévő 
lehetőségeket kihasználnia az önkormányza-
toknak. Példaként említhető egy-egy regioná-
lis terület fejlesztési koncepciója, akár állami, 
akár tőkeáramlás és befektetések útján. fontos 
mindezek leképezése operatív megvalósítás 
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szintjére, különös tekintettel pénzügyi oldal-
ról. Az önkormányzatok gazdálkodását segítő 
rendszereknek ezt a hiányosságát igazolja az 
önkormányzatok költségvetési előirányzata 
módosításainak viszonylag magas száma (átla-
gosan 4–5).

A controlling rendszer lényege a „napi on-
line” informálás, ami az önkormányzatoknál 
is azt jelenti, hogy a rendszer akkor jelez, 
amikor még nem késő beavatkozni az eredeti 
elképzelések, előirányzatok betartása érde-
kében. A költségvetés végrehajtandó terv-
ként jelenik meg az önkormányzat életében, 
amelynek végrehajtásáért, a tervszerűségért a 
controlling rendszer felel. Tehát a controlling 
rendszer bevezetésével jelentősen átalakul a 
polgármesteri hivatalok gazdálkodással fog-
lalkozó szervezete, a másik az, hogy minden 
szervezetnek fel kell készülnie a controlling 
rendszer hatékony működtetésére és befo-
gadására. Véleményem szerint a controlling 
rendszer fogadókészségét három területen 
kell megvalósítani.
Az egyik terület a polgármesteri hivatal 

szervezete, amelynek átalakítása viszonylag 
egyszerű feladat.
A második terület a polgármesteri hivatal 

által fenntartott és működtetett, a különböző 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó szer-
vezetek intézmények.
A harmadik terület az önkormányzati tu-

lajdonrészt tartalmazó gazdasági társaságok 
területe.

Az egyes szervezeteknél a controlling rend-
szer bevezethetőségébe fektetett energia for-
dított arányban áll a szervezetek és az önkor-
mányzat kapcsolatával.

Az önkormányzatok ma ténylegesen, a szó 
legszorosabb értelmében kénytelenek gazdál-
kodni. Ehhez alapvető szemléletváltozásra volt 
szükség, amelyet jelentős szervezeti változás 
követett. A szervezet megváltozása azonban 
nem abban állt, hogy a gazdálkodás fő vonu-
latát ma nem a gazdasági irodák vagy a köz-

gazdasági irodák látják el, hanem a gazdasági 
irodák gazdálkodási funkciói, a szervezet által 
végzett tevékenységek változtak meg alapvető-
en. A controlling rendszert működtető szerve-
zet azonban csakis az alapjaiban megváltozott 
feladatokat ellátó gazdasági szervezet lehet. 
Ezzel jelentős változáson megy át a szervezet: 
létre kellett hozni a controlling szervezetet, hi-
szen a feladatok „átsúlyozódnak”, a pénzügyi, 
költségvetési feladatok nagyobb részét átveszi 
a létrehozandó controlling szervezeti egység. 
A controlling rendszer kialakítása funkcio-
nális változásként is jelentkezik, de ott, ahol 
jelentősebb összegekkel gazdálkodnak a szer-
vezetek, önálló controller, controlling csoport 
beállítása válik szükségessé.

Az önkormányzatoknál a gazdasági funkci-
ókat ellátó szervezet berkein belül működnek 
a költségvetéssel, a pénzügyekkel (munka-
ügyekkel) foglalkozó csoportok és a regiszt-
rációs funkciókat ellátó számviteli, könyvelő 
szervezetek. A belső kapcsolatok számát és 
jellegét a controlling rendszer, egyes szerve-
zetek gazdálkodási funkcionális kapcsolata 
határozza meg.

Az önkormányzat gazdálkodásának jelen-
tős része az önkormányzat egyszemélyes tulaj-
donában, vagy többségi tulajdonú gazdasági 
társaságai keretein belül valósul meg. Ebből 
adódóan ezen szervezetek gazdálkodását nem 
lehet kivonni az önkormányzat gazdálkodá-
sából. A gazdasági társaságokkal controlling 
rendszeren keresztül való kapcsolattartás egy-
előre későbbi feladat, tulajdonképpen először 
ki kell alakítani az egyes gazdasági társaságok-
nál saját controlling rendszereiket, majd az 
így létrehozott autonóm rendszerek közötti 
kapcsolatot kell meghatározni. A gazdálko-
dásuk aktív és hatékony irányításában fontos 
szerepet kell tulajdonítanunk a tulajdonosi 
ellenőrzés megvalósításának. Ez természetesen 
jelenti azt is, hogy a belső controll rendszerek 
kialakításának összehangolása alapvető köve-
telménye a hatékony eredményes és gazdasá-
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gos irányításnak. Ezt érvényre kell juttatni az 
önkormányzatok és az általuk alapított társa-
ságok irányításában is.

Az önkorMányzATi vállAlATCSoporT 
ConTrolling TevékenySégének főBB 
jelleMzői

A menedzsmenttudományok művelői már 
többször foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy 
a nemzetgazdasági és a vállalati környezet ho-
gyan harmonizálható az irányításban, és ez ál-
tal hogyan érhető el a gazdasági teljesítmény 
javulása. Természetesen ez alapvetően a veze-
tési funkciók feladatköreinek összehangolását 
jelenti makro és mikro szinten egyaránt (ter-
vezés, szervezés, vezetés, ellenőrzés).

A dinamikusan változó és összetett gaz-
dasági és társadalmi környezet miatt kiemelt 
fontosságú elvárás, hogy kellően rugalmas 
rendszer kerüljön kidolgozásra az önkormány-
zatok esetében is. A controlling rendszerrel 
szemben, az önkormányzati vagyonkezelők 
létrehozásakor megfogalmazott célokat szem 
előtt tartva, a következő elvárások kerültek 
megfogalmazásra:

•	terv-, tény- és várható értékeket tartalmaz-
zon, tegye lehetővé a különböző szempon-
tok szerinti összehasonlítást,

•	egyértelmű felelősségi és hatásköri rend-
szert képezzen le,

•	a rendszer által nyújtott információk gya-
korisága és pontossága álljon megfelelő 
arányban egymással,

•	a rendszer nyújtson megfelelő támogatást 
a pénzügyi menedzsment számára,

•	naturális és pénzügyi-számviteli adatok 
egyaránt szerepeljenek benne,

•	legyen jövő- és döntésorientált,
•	elsősorban a szűk keresztmetszetekre he-

lyezzen hangsúlyt,
•	a tagvállalatok közötti információ áram-

lást is támogassa.

A pénzügyi ConTrolling 
jövedelMezőSégi éS likvidiTáSi 
vizSgálATánAk ModellezéSe

Az empirikus kutatás során az önkormányzati 
tulajdonú társaságok működésének két vetü-
letét: a likviditás és jövedelemezőség tényezőit 
vizsgáltam meg. Ennek során két hipotézist 
állítottam fel.

H1: Az önkormányzati társaságok mű-
ködési jellemzőiben hangsúlyosabb a lik-
viditás szerepe.

Egyetértek Hegedűs (2016) kutatásaival, az 
önkormányzati cégek likviditási helyzetét ille-
tően. Megítélésem szerint a likviditási helyzet 
kedvezőbb az önkormányzati tulajdonú cé-
geknél, mint a jövedelmezőség.

H2: Összefüggés mutatható ki a likvidi-
tás, valamint a helyi adóerőbázis között.

feltételezésem szerint a helyi jövedelmet 
mérő 1 főre jutó összevont személyijövedelem-
adó-bevétel, illetve az adófizetők száma az össz-
lakosságon belül szignifikáns kapcsolatban áll a 
vállalkozások likviditásával. Mivel a vállalatok 
likviditása elsődlegesen a lakosság fizetőképessé-
gétől, pénzügyi kondícióitól függ, így feltétele-
zem a két tényező közötti összefüggés meglétét.

Anyag és módszer

A kutatás során a megyei jogú városok és Bu-
dapest főváros, illetve a kerületei birtokában 
lévő gazdasági társaságokat vizsgáltam meg 
likviditási és jövedelmezőségi jellemzői alap-
ján. Ezekben a településkategóriákban kötele-
ző önkormányzati feladat ezen szakfeladatok 
ellátása, amelyet a hatályos Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény határoz meg.

A vizsgált ágazatokat azért vontam be a 
kutatásba, mivel közvetlen kapcsolata van a 
lakossággal, ezáltal a közszolgáltatások valódi 
megvalósítói az ágazatban tevékenykedő vál-
lalkozások. Ahogyan az 1. táblázat is mutatja, 
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a vizsgált mintában a legnagyobb számban az 
ingatlan-vagyongazdálkodó vállalkozások ad-
ják a túlsúlyt, a többi ágazat nagyjából azonos 
mértékben szerepel a vizsgált mintában, amely 
összesen 95 vállalat adatait tartalmazza.

A vizsgálat időhorizontja 2010–2013 kö-
zötti periódus, az időszak megválasztásának 
oka, hogy a 2010-es években jelentős mér-
tékben eladósodott az önkormányzati szektor, 
valamint a hazai lakosság is (Lentner, 2014). 
A 2013-as év végpontként választása azért volt 
indokolt, mivel az állami árszabályozás élet-
be lépése előtti utolsó évről beszélhetünk, így 
még a rezsicsökkentés nevű szabályozás életbe 
lépése előtti állapotot tükrözik az adatok.

A kutatás során a vizsgált 95 vállalat éves 
beszámolójának adatait vettem alapul és ké-
peztem belőle mutatószámokat. Az adatok 
forrása a közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium elektronikus beszámoló portálja, ahova 
a vállalkozások közzétételi kötelezettségüknek 
eleget téve nyilvánosságra hozzák a beszámo-
lóikat

Vizsgált vállalati mutatószámok: 

•	likviditási mutató (forgóeszközök és a rö-
vidlejáratú kötelezettségek hányadosa),

•	gyorsráta (forgóeszközök csökkentve a 
készletek értékével, különbségük osztva a 
rövid lejáratú kötelezettségekkel),

•	ROA-mutató (eszközarányos megtérülés, az 
adózott nyereség osztva a mérlegfőösszeggel),

•	ROE-mutató (saját tőke megtérülése, az 
adózott nyereség osztva a saját tőkével).

Vizsgált adóerő-mutatószámok: 

•	1 főre jutó személyijövedelemadó-bevétel 
(összevont adóalap osztva a település la-
kosságszámával),

•	1 főre jutó vállalkozási bevétel (vállalko-
zási bevételek osztva a település lakosság-
számával),

•	adózók részaránya (adózók osztva a tele-
pülés lakosságával).

A vállalati mutatószámok adatgyűjtésből, 
míg a lakosság adóerejét bemutató mutató-
számok a TEIR adatbázisából származnak, 
a 2010–2013-as évek átlagértékén kerültek 
meghatározásra a vizsgált 23 megyei jogú vá-
rosban, valamint a fővárosban és kerületeiben 
(I., III., IV., V., VIII., X., XV, XVI., XVIII, 
XXI. kerület).

Ennek oka, hogy ezen önkormányzatok 
tulajdonában lévő cégekről álltak rendelke-
zésre vállalati beszámoló adatok. A vállalatok 
döntő hányada 100 százalékos önkormányzati 
tulajdonban van, másik részük többségi tu-
lajdonosa helyhatóság. A vállalati adatoknál 
az elemzett vállalati mutatószámok a vizsgált 
évek átlagán kerültek meghatározásra.

1. táblázat 

A vizsgált mintA megoszlásA

megoszlás százalék Összesített százalék

Ágazat Távhőszolgáltatás 16 16,8 16,8

Hulladékkezelés- és gazdálkodás 25 26,3 43,2

ingatlan-vagyongazdálkodás 34 35,8 78,9

víz és csatornamű 20 21,1 100,0

Teljes 95 100,0

Forrás: SpSS output
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Az első hipotézishez klaszterelemzést vé-
geztem el, amelybe a bevont változók a be-
mutatott vállalati mutatószámok voltak. Az 
elemzésemben arra voltam kíváncsi, hogy a 
mutatószámok alapján a jó és kedvezőtlen lik-
viditással rendelkező cégek hogyan oszlanak 
meg a csoportok között, illetve milyen arány-
ban vannak a vállalatok között jó likviditású és 
jövedelmezőségű vállalatok, egymáshoz viszo-
nyított arányuk milyen a képzett klasztereken 
belül.

Ennek érdekében a hierarchikus és a k-kö-
zép klaszterezést kombinálva alkalmaztam. 
A hierarchikus eljárásoknál Ward-eljárású 
klaszterelemzést alkalmaztam, négyzetes euk-
lideszi távolsággal, annak érdekében, hogy az 
ideális klaszterszámot meghatározzam, majd 
ezt követően k-közép eljárással fixáltam le a 
klaszterek számát, figyelembe véve Sajtos – 
Mitev (2007) javaslatait.

A vizsgálataimban egyes mutatószámérté-
keket kedvezőnek, másokat kedvezőtlennek 
ítélek meg, ez az általános gyakorlathoz iga-
zodik. Likviditási mutatónál kedvező az 1,8 
feletti érték, még elfogadható az 1,3-as érték, 
gyorsrátánál kedvező a 0,8 feletti érték, elfo-
gadható a 0,5-es mutatószámérték. A jövedel-
mezőségi mutatóknál természetesen a pozitív 
érték a kedvező.

A második hipotézishez korrelációanalizist 
végeztem, itt a vállalati és lakossági mutató-
számokat viszonyítottam egymáshoz. A táblá-
zatokban *-gal jelöltem azokat a kapcsolato-
kat, ahol szignifikáns kapcsolat mutatható ki. 
A dolgozat statisztikai elemzését sPss prog-
ramcsomaggal, illetve Ms Office programcso-
maggal végeztem el.

Modellezett eredmények 

A vizsgálatok során összesen 70 vállalkozásnak 
voltak minden időszakban adatai, így a 95 
cégből 70-re tudtam lefuttatni a klaszterelem-

zést (lásd 1. ábra). A klaszterelemzés lefuttatá-
sa során négy csoport létrehozását tartottam 
indokoltnak a 10. összevonási szinten. A négy 
csoport főbb statisztikai jellemzőit a 2. táblá-
zatban foglaltam össze.

Az első csoportnál a likviditási helyzet át-
lagos értéke az elfogadható tartomány körül 
alakul, míg a jövedelmezőség kedvezőtlen a 
vállalkozásoknál, hiszen negatív tartományba 
került a jövedelmezőség átlaga.

A csoportban minden vállalkozásnak gyen-
ge a likviditási mutatója és a gyorsrátája is, 
mivel, egyiké sem éri el a kívánatos 1,3 feletti 
értéket. A jövedelmezőség vonatkozásában a 
cégek közül 7 vállalkozás veszteséges műkö-
dést produkált átlagban a vizsgált négy évben. 
Ebben a csoportban lévő vállalkozások nagy 
része ingatlan-vagyongazdálkodással foglalko-
zik, míg kisebbik része távhőszolgáltató. Ez a 
csoport homogén, de rossz jövedelmi és likvi-
ditási jellemzőkkel bír az eredmények alapján.

A második csoport kapcsán az a következte-
tés szűrhető le, hogy a likviditás átlagos értéke 
igen magas, de csekély jövedelmezőség páro-
sul hozzá, a mutató átlagos értéke azonban 
pozitív tartományban van, ez kedvezőbb az 
előző csoporthoz képest. Ebben a csoportban 
minden vállalkozás likviditása a kívánatos ér-
ték felett volt, mind a likviditási mutatóval, 
mind a gyorsráta-mutatószámmal mérve. 
szintén pozitívum, hogy a jövedelmezőség is 
minden vállalatnál pozitív értékű volt, tehát 
igen kedvező gazdálkodási jellemzővel bírnak 
a cégek. A csoport homogenitását jól jelzi, 
hogy ágazati szempontból a vízművek teszik 
ki a meghatározó hányadot, mivel a 20 cégből 
9 ebben a klaszterben található, 6 hulladék-
gazdálkodással foglalkozó cég, a többi pedig 
távhőszolgáltató.

A harmadik csoportra közepes likviditás – 
elfogadható tartományon belül –, viszont erős 
jövedelmezőség a jellemző. A csoport jellem-
zője: a likviditási mutató 8 vállalkozásnál ked-
vező, 8-nál kis mértékben a lélektani 1,3-as 
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1. ábra

A klAszterelemzés dendogrAmjA

Ward-módszerrel készült dendrogram
Transzformált távolságú klaszterösszevonás
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Forrás: SpSS output
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határérték alatt van, azonban gyorsrátán mérve 
16-ból 15-nek kedvező értéke van a 0,8 feletti 
likviditással. A vállalkozások közül 3 működik 
veszteségesen, és 13 nyereséges a cégek közül, 
melyet döntő hányadban távhőszolgáltató és 
vagyongazdálkodó cégek működnek.

A negyedik klaszter sajátja szintén az erős lik-
viditás, ugyanakkor negatív a jövedelemezőség 
az átlagok és szórások alapján. Az ebbe a cso-
portba besorolt vállalkozások likviditási jellem-
zői aránylag jók, mivel gyorsrátája mindegyik 
cégnek az elvárt 0,8-es érték felett van, de a 
jövedelemezőségi helyzetet vizsgálva 23 cég 
veszteséges a vizsgált időszakban, nagy hánya-
duk a vagyongazdálkodó cégek közül került ki.

A vizsgált 95 vállalkozás közül a vizs-
gálati időszakban 66 cégnek volt jó gyors-
rátamutatója, likviditási mutatója pedig 57-
nek. Ezzel szemben a jó likviditás nem jelent 
jó jövedelmezőséget is, mivel a 95 cég közül 
50 rendelkezett folyamatos rentabilitással, a 
maradék 45 veszteségesen működött.

Ha minden vizsgált évet külön-külön érté-
kelek, eredményül a 3. táblázat adatait kapom.

Ahogyan látszik, a vizsgált cégek több mint 
fele rendelkezik minden évben kedvező gyors-
rátával, viszont folyamatos jövedelmezőséget 
csak 19 vállalat tudott biztosítani. Érdekes, 
hogy mindkét dimenzióban 14 cég volt, amely 
jó mutatószámértékkel bírt mind a jövedelme-
zőség, mind a likviditás kapcsán.

Ebből kiolvasható tehát a preferencia az ön-
kormányzati cégek számára, hogy a likviditást 
előnyben részesítik a jövedelmezőséggel szem-
ben. Ennek a magyarázata, hogy a jövedel-
mezőség a válságos időben a lakosság fizetési 
nehézségei miatt leromlott, így a finanszíroz-
hatóságot a jó likviditással lehetett orvosolni

A második hipotézisemben arra kerestem a 
választ, hogy mutatható ki kapcsolat a lakos-
ság pénzügyi helyzete, illetve a közszolgáltató 
vállalatok likviditása között. Ezért néztem a 
vállalkozási, összevont adóalapba tartozó jö-
vedelmek, valamint a lakosság adófizetőinek 

2. táblázat 

A klAszterelemzés háttérAdAtAi

klaszter likviditási  

mutató

gyorsrátamutató roA roe

1 N 10,00 10,00 10,00 10,00

Átlag 0,96 0,62 –0,30 –0,20

Szórás 0,56 0,48 0,48 0,42

2 N 20,00 20,00 20,00 20,00

Átlag 3,23 2,70 0,03 0,06

Szórás 0,85 0,73 0,24 0,48

3 N 16,00 16,00 16,00 16,00

Átlag 1,50 0,94 0,81 0,94

Szórás 0,52 0,25 0,40 0,25

4 N 24,00 24,00 24,00 24,00

Átlag 2,79 3,00 –0,04 –0,08

Szórás 0,41 0,51 0,20 0,28

Forrás: SpSS output
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arányszáma és a likviditás közötti kapcsolatot 
(lásd 4. táblázat).

Az egy főre jutó összevont adóalap és a két 
vizsgált likviditási mutató között pozitív irá-
nyú kapcsolat áll fenn, amely közepesnél erő-
sebb, ugyanakkor regressziós kapcsolat feltér-
képezéséhez nem elég erős.

Ebből tehát az a következtetés vonható le, 
hogy a lakosság adófizető képessége pozitív 
összefüggéssel lehet a vállalatok likviditására, 
vagyis ahol a lakosság által fizetett jövedelem-
adó és ezzel együtt a „kvázi-jólét” magas, ott 
az önkormányzati vállalatoknak sem idéz elő 
likviditási nehézséget.

Érdekesség, hogy a vállalkozói jövedelem, 
amelyet a TEIR statisztikája a társasági adó 
és az egyéni vállalkozásoktól származó külön 
adózó személyi jövedelemadó összegeként ad 

meg, szintén befolyásolja a vállalkozások likvi-
ditását, azonban közepesnél gyengébb magya-
rázóerővel. Ennek alapján a vállalkozások által 
megszerzett jövedelem csak kisebb mértékben 
befolyásolja a vállalkozások likviditását.

Nincs értékelhető, szignifikáns kapcsolat az 
adófizetők részaránya és a vállalatok likviditá-
sa között, így az aktív rétegek száma érdemben 
nem befolyásolja a vállalkozások likviditási hely-
zetét, ami egyrészt utalhat kedvező fizetési mo-
rálra, másrészt az eltartottak magasabb számára.

Mivel vizsgálataimat a megyei jogú városok 
és a főváros, illetve a kerületek adatai alapján 
végeztem el, így lehetséges, hogy országra ki-
terjedő vizsgálat nem igazolná vissza eredmé-
nyeim, hiszen a lakosság és a vállalkozások 
jövedelemtermelő képessége e két településka-
tegóriában a legmagasabb.

3. táblázat

évenkénti vizsgálAt eredménye

Minden évben jó gyorsrátaértékkel rendelkező cégek száma 48

Minden évben jövedelmező cégek száma 19

Forrás: saját kutatás, 2017

4. táblázat 

A likviditási mutAtók, illetve A lAkosság Adóerejét jellemző mutAtók  
kÖzÖtti kApcsolAt vizsgálAtA

mutató likviditási mutató gyorsrátamutató

1 főre jutó összevont adóalap pearson korreláció  0,614*  0,604*

Szig.

(2-oldali)
 0,044  0,039

1 főre jutó vállalkozási jövedelem pearson korreláció  0,372*  0,375*

Szig.

(2-oldali)
 0,048  0,047

Adózók aránya lakosságon belül pearson korreláció  0,131  0,112

Szig.

(2-oldali)
 0,592  0,648

Megyjegyzés: *szignifikáns kapcsolat

Forrás: SpSS output
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A hipotézisek közül a likviditás fontosságát 
hangsúlyozó feltevésemet elfogadtam, mivel 
a vállalatok adatai alapján inkább a likvidi-
tást tudták biztosítani a vizsgált időszakban, 
mint a jövedelmezőséget. A klaszteres vizsgá-
latokból kiderült, hogy a cégek döntő hányada 
likviditási jellemzőit tekintve kedvezőbb hely-
zetben vannak, mint a likviditás tekintetében.

A második hipotézist részben fogadtam el, 
mivel valóban van kapcsolat a likviditás és a 
lakosság adózási jellemzői között, azonban a 
kapcsolat közepes, illetve az adófizetők aránya 
és a likviditás változói között nem sikerült 
szignifikáns kapcsolatot bizonyítani.

A kutatás folytatási iránya, hogy a 2014-től 
kezdődő években is megvizsgáljam a kapcso-
lat alakulását, mivel az árszabályozás jelen-
tősen befolyásolhatta a gazdálkodó szerveze-
tek működési attribútumait, ennek iránya a 
jövedelmezőségben kismértékű romlást, de 
a fizetőképesség tekintetében akár javulást is 
mutathatott a csökkenő díjak hatására. (Lásd 
5. táblázat)

következésképpen az önkormányzatokra is 
igaz az, hogy a stratégiai controllingnak nem 
csupán a jövedelmezőséget kell figyelnie, ha-
nem a cash-flow-t is. A cash-flow számítások 
részletezése, a stratégiai pénzügyi controlling 
megvalósításának alapjait jelenti. Ezért a stra-
tégiai pénzügyi controlling legnagyobb prob-
lémái közé tartozik annak a célkitűzésnek a 
teljesítése, hogy a finanszírozásának szabá-
lyozásakor folyamatosan biztosítsa a kielégítő 
mértékű likviditást. Bár mindkét célkitűzést 
(cash-flow, jövedelmezőség) nagyon jól isme-
ri minden szakember, a gyakorlatban sajnos 

mégis sokszor szem elől tévesztik azokat. Ez 
mindenekelőtt a likviditásnál nagyon veszé-
lyes, hiszen elegendő mennyiségű likvid esz-
köz nélkül csak a legritkább esetben lehetséges 
kielégítő jövedelmezőséget elérni.

A stratégiai pénzügyi controlling itt be-
töltött szerepéhez, bemutatásához röviden 
fel kell vázolnunk mindkét terület tartalmát. 
Ebből adódóan a jövedelmezőség nem más, 
mint a létrehozott teljesítmény és a létreho-
zás érdekében felhasznált teljesítmény közőtti 
különbség, tehát a nyereség vagy a többlettel-
jesítmény. Az elért jövedelmezőség megítélé-
se egyénileg nagyon különböző lehet, mégis 
az a döntő, hogy mekkora jövedelmezőséget 
terveztek, illetve mekkora szükséges a vállal-
kozás fennmaradásához. Erre azonban nincs 
általánosan érvényes szabály. A jövedelmező-
ség összehasonlíthatósága és értékelhetősége 
érdekében az elért nyereséget (illetve több-
letteljesítményt) a lekötött (saját vagy összes) 
tőkéhez vagy az elért forgalom nagyságához 
hasonlítjuk, és százalékban adjuk meg. A jöve-
delmezőség mindhárom mutatóját (saját tőke 
jövedelmezősége, össztőke jövedelmezősége, 
forgalom jövedelmezősége) nagyon óvatosan 
kell azonban kezelnünk, mert a viszonyítási 
alapok (a nevezők) jelentősen ingadozhatnak. 
Elfordulhat például, hogy a vállalkozás annak 
ellenére mutat ki nyereséget a mérlegben, hogy 
saját tőkéje negatív. Viszont meg kell említe-
nünk a cash-flow orientáltság fontosságát, fi-
gyelembe véve a cash menedzsment szerepét a 
pénzügyi irányításában.

A stratégiai pénzügyi controlling számára 
az következik, hogy tekintettel kell lennie a 

5. táblázat 

hipotézisvizsgálAtok eredményei

1. Hipotézis elfogadva

2. Hipotézis részben elfogadva

Forrás: saját kutatás, 2017
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következő sorrendre: a likviditás megelőzi a 
jövedelmezőséget!

öSSzefoglAláS

Megjegyzendő, hogy minden közszférabeli 
szervezet célja szerint különbözik egymástól, 
ezért ezt figyelembe kell venni a controlling 
rendszerek kialakításában. A tanulmány iga-
zolta, hogy a költségek automatikus lefedése a 
közszférabeli szervezetek vonatkozásában nem 
előremutató, ezért a költségtakarékos működés 
kényszerét a controlling elv közszférába törté-
nő bevezetésével lehet csak elérni – mint ahogy 
ezt már több területtel foglalkozó kutató is le-
írta. kiemelkedően fontos a teljesítmények és 
költségek párhuzamba állított controllingjának 
kialakítása, adaptálódva az egyes közszférabeli 
szervezetek specialitásaihoz.

A közszféra vezetésébe, irányításába és mű-
ködtetésébe be kellene vezetni a controlling 
elvet és vezetéstámogató funkciót, amely 
messze több, mint az ellenőrzés egy mélyebb 
megvalósulása.

A közszféra controlling rendszerének a kö-
vetkező feladatokat kell prioritással kezelnie:

•	csökkentse a kockázatot a gazdálkodásban,
•	segítse a projektszemlélet és -vezetés elő-

nyeinek alkalmazását,
•	mérje a szervezeti teljesítmény mennyisé-

gét, minőségét, illetve alakítsa ki a telje-
sítménymérés és számonkérés feltételeit, 
módszereit,

•	szolgálja a költségvetési források hatékony, 
költségtakarékos felhasználását,

•	támogassa a költségvetési tervezést a telje-
sítménytervezéssel összekapcsolva, kiala-
kítva a rendelkezésre bocsátott erőforrások 
rugalmas összehangolását.
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