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Tantárgyfél

év: 

2. őszi 

Meghirdetés 

gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 

ellenőrzésének típusa: 

Kollokvium 

Félévi 

tanóraszám: 

8 

Kreditérték: 

4 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 

Előadások tanóráinak száma: 6 

Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 2 

 

Tantárgy felvételének előkövetelménye: Közgazdasági alapismeretek, Szervezet- és vezetéselmélet 

 

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kontrolling elméleti alapjaival, illetve az ágazatban 

történő alkalmazásának lehetőségeivel. 

 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  

A tantárgy részeként ismertetésre kerül a kontrolling vezetői döntéshozatallal, valamint a szervezeti 

hatékonysággal összefüggő elméleti háttere, amely a kontrolling szervezeten belül betöltött szerepének, 

illetve a kontroller munkájának bemutatásán keresztül valósul meg. 

A tantárgy keretében szemléltetésre kerülnek a „Közgazdasági alapok”, és a „Gazdálkodás, 

forrásteremtés” tantárgyak vonatkozásában már megismert közgazdaságtani, a szervezeti 

teljesítménnyel, illetve a hatékonysággal összefüggő fogalmak és törvényszerűségek gyakorlati 

felhasználásának lehetőségei a vezetést támogató kontrolling rendszer részeként. 

A kontrolling szociális ágazatban történő alkalmazása kapcsán a hallgató megismerheti, hogy egy jól 

kialakított kontrolling rendszer milyen módon és mértékben képes támogatni a vezetőket az intézményi 

működéssel összefüggő döntéseik meghozatalában, valamint a szervezet és a szolgáltatások 

teljesítményének értékelésében, az alapvető jogszabályi megfelelésen túl, a „pénzért értéket” 

szemléletmód érvényesülésének megteremtésével.  

A tantárgy során az ágazatból vett példák és a már kialakult gyakorlatok alapján, a hallgatókat 

végigvezetjük a tervezés, az eltéréselemzés, illetve a beavatkozások tervezésével összefüggő, a kontroller 



 
 

 

munkáját szemléltető kontrolling funkciókon. A funkciók áttekintésekor a hallgatók 

megbizonyosodhatnak arra vonatkozóan, hogy egy kontrolling rendszer működése kizárólag abban az 

esetben valósulhat meg, amennyiben egy a vezető elvárásai és az intézmény (szervezet) működési 

sajátosságai alapján meghatározott, személyre szabott rendszer kerül kialakításra. 

 

 


