
 

 1/3 

IFUA Horváth & Partners 

„…ők már dolgoznak, és látják, hogy a gyakorlatban igenis szükség van 
a controlling szemléletre.” 
Controllerképzés a Miskolci Egyetemen - Interjú Tóthné Kiss Anettel 

 
 
Milyen képzések közül válogathatnak a Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Ka-
rára jelentkezők? 
 
Az alapképzésen (Bachelor, BSc) az alábbi szakokat indítjuk: Gazdálkodás és menedzs-
ment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, vala-
mint Turizmus-vendéglátás. A mesterképzés (Master, MSc) keretében az alábbi szakok közül 
választhatnak a hallgatók: Marketing, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szerve-
zés, Regionális és környezeti gazdaságtan, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Master of 
Business Administration, Logisztikai menedzsment. 
Ezeken kívül folyik az egyetemen hagyományos és PhD képzés is. 
 
Milyen időtartamúak a különböző képzések? 
 
A BSc képzés 7 félév, amiből 6 tanulmányi félév, 1 pedig szakmai gyakorlat. Az MSc időtar-
tama 4 félév. 
 
Mely szakokon oktatnak controlling tárgyat? Körülbelül hány fő vesz részt a képzés-
ben? 
 
A BSc képzésben körülbelül 200 fő nappali tagozatos és 200 fő levelező hallgatónk van. 
Ezen a szinten a hallgatók a Vezetéstudományi Intézet által oktatott Controlling alapjai tan-
tárgyat hallgatják. A tárgy kötelező a Gazdaságtudományi Karon a Gazdálkodás és me-
nedzsment, illetve a Pénzügy és számvitel szakos hallgatók számára, valamint az Egész-
ségügyi Főiskolai Karon Egészségügyi szervező szakon.  
Szakok szerint bontva nappali képzésben a Gazdálkodás és menedzsment szakosok körül-
belül 60-an vannak, a Pénzügy és számvitel szakon körülbelül ugyanennyien tanulnak. 
A Master képzésben a Vezetéstudományi Intézet a Controlling tárgyat oktatja a Vezetés-
szervezés, a Számvitel és a Logisztikai menedzsment szakon. Ez átlagban szakonként kö-
rülbelül 40 fő részvételét jelenti.  
Posztgraduális képzésben is tanulnak controllingot: a Mérnök-közgazdász és a Közgazdász-
szakmérnök képzésben kötelező tárgyként, illetve valamikor alternatív tárgy volt a Jogász-
közgazdász és az Orvos/gyógyszerész-közgazdász képzésen is. Ez átlagosan 30 főt jelent 
szakonként. 
A Gazdaságtudományi Karon a Vezetéstudományi Intézeten kívül van olyan controlling kép-
zés, amely az egyes funkcionális controlling területekre helyezi a hangsúlyt, azok sajátossá-
gait ismerteti meg a hallgatókkal. A hallgatók a Gazdálkodástani Intézetnél tanulhatnak kis-
vállalati controllingot, a Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetnél humán controllingot, az 
Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézetnél pedig pénzügyi modellezés és 
controlling tantárgy szerepel az oktatásban. Ezekben a képzésekben is átlagosan 30 fő vesz 
részt. 
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Milyen tankönyveket, oktatási segédanyagokat használnak a képzés során? 

BSc képzésben: 

• Horváth Péter: Controlling: Út egy hatékony controlling rendszerhez, KJK, Budapest, 
2000.  

• Körmendi Lajos- Tóth Antal: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása; 
Perfekt Kiadó. 

MSc képzésben: 

• Horváth Péter: Controlling: Út egy hatékony controlling rendszerhez, KJK, Budapest, 
2000.  

• Gyakorlati controlling. Magyarországi vállalakozások és intézmények 
controllingkézikönyve. Bp. Weka Kiadó. 

• Körmendi Lajos- Tóth Antal: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása; 
Perfekt Kiadó. 

• Peter Horváth: Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, 1993. 

 
A fenti kötelező szakirodalmakon kívül könyvtárunkban elérhetőek más irodalmak is, és a 
hallgatók érdeklődésüknek megfelelően mélyíthetik el ismereteiket. 
 
Oktatási segédanyagként meg lehet még említeni a gyakorlatokon használt esettanulmányo-
kat (például esettanulmány egy városi közlekedési társaság controlling rendszerének műkö-
déséről), a költségszámítási módszerek bemutatására szolgáló feladatokat, az előadások és 
gyakorlatok letölthető ppt formátumú anyagait, valamint egy önállóan elkészítendő írásbeli 
feladatot, amely egy választott vállalat controlling rendszerének bemutatásából, elemzéséből, 
és a tanult elméleti ismeretekkel történő összehasonlításából áll.  
 
Más képző intézményekhez képest miben látja a Miskolci Egyetem 
controllingképzéseinek fő erősségét, előnyeit? 

Az elméleti tananyag elsajátításán kívül esettanulmányok megoldását tartalmazó gyakorlati 
órák is színesítik a tananyagot. Ezen kívül a hallgatóknak a félév során egyénileg is meg kell 
oldaniuk egy feladatot. Ez egy szabadon választott vállalat controlling rendszerének ismerte-
tését és működésének megadott szempontok szerinti vizsgálatát jelenti. Az írásban megol-
dandó feladat minősége jelentős mértékben (kb. 40%-ban) beleszámít a hallgató félév végi 
érdemjegyébe, ezzel is erősítve azt az oktatói elgondolást, miszerint az elméleti ismeretek 
elsajátítása mellett fontos azoknak a gyakorlatban történő alkalmazása is.  
Minden kollégánk, aki BSc, MSc vagy más képzési szinten controllingot oktat a Gazdaságtu-
dományi Karon, több éves controlleri tapasztalattal rendelkezik – akár oktatóként, akár ta-
nácsadóként. Oktatóink a controlling egyes részterületein is jártasak, például humán, kisvál-
lalati, illetve pénzügyi controlling területen. 
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Jellemzően hol helyezkednek el a hallgatók végzés után - van-e visszajelzés, mérik-e? 

Azt, hogy ki tud a végzés után controlling szakterületen elhelyezkedni, csak informálisan, a 
konzulensek visszajelzéseiből tudjuk. Ez alapján megállapítható, hogy a végzett hallgatók 
körülbelül 10%-a helyezkedik el controlling területen. 
Azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy a posztgraduális képzéseken, illetve a levele-
zős képzésben résztvevő hallgatók visszajelzései egyértelműen pozitívak a tárgy hasznos-
ságát tekintve, talán azért is, mert ők már dolgoznak, és látják, hogy a gyakorlatban igenis 
szükség van a controlling szemléletre.  
Mit tart fontos üzenetnek az olvasók számára? 

Nálunk nem a számvitelt és pénzügyet oktató kollégák foglalkoznak elsősorban 
controllinggal. Az oktatás során a tantárgyak kialakításában fellelhetjük mindkét alábbi 
controlling irányzatot. 
Egyrészt a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a menedzsment és a controlling kapcsola-
tára. Fontos szempont, hogy úgy kezeljük a controllingot, mint a vezetői döntéshozatal elő-
készítésében segítséget nyújtó módszertant. Az a megközelítés, amely így értelmezi a 
controllingot (a vezetői döntéshozatalt támogató módszerként), inkább a „management 
control” kifejezést használja, ezzel is kifejezve, hogy a vezetői döntéshozatalhoz tartozónak 
gondolja a szakterületet. A management control legfontosabb tartalmi elemei: a programo-
zás, a kerettervezés, a végrehajtás, valamint az értékelés; vagyis egyszerre tervezési és 
kontroll tevékenység - mivel ezek el sem választhatóak egymástól. Ez jellemzően az angol-
szász területeken elterjedt megközelítés.  
Másrészt a „controlling” kifejezés német eredetű, és ott kevésbé tekintik a vezetéshez kap-
csolódó területként. Itt a controlling egy olyan eszközrendszer, melynek alapvető rendelteté-
se a tervezés és a kontroll, valamint a vezetői döntésekhez szükséges információellátás ösz-
szehangolása és támogatása. A rendszer kialakításáért és működtetéséért a controller, illet-
ve a controlling egység/szervezet a felelős.  
 
Az MSc képzésre jellemzően honnan érkeznek a hallgatók? A BSc képzést befejezők 
vesznek részt ezen a szinten, vagy más intézményekből is jelentkeznek Önökhöz? 
Amikor az első MSc-s képzés elindult, még nem voltak végzett BSc-sek a Gazdaságtudomá-
nyi Karon, tehát akkor más intézményekből érkeztek a hallgatók. Jellemzően főiskolai vég-
zettséggel, hogy így szerezzenek egyetemi végzettséget.  
Most, hogy már vannak BSc képzésben végzett hallgatók, egyrészt ők jelentik a bemenetet 
az MSc képzésbe, illetve más felsőoktatási intézményekből, jellemzően főiskolákról jelent-
keznek a Kar mesterképzésére.  
Mivel magas a más intézményekből jöttek aránya, jól látszik, hogy az egyetem falain kívül is 
terjed a kar jó híre. 
 


