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Digitalizáció a vállalatirányításban - Milyen szerep jut a 
controllingnak?
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Budapest, 2019.05.10



©	2017.MCE

PROGRAM

Digitalizáció a	controllingban

Digitalizáció és	vállalatirányítás

Idő Téma Előadó	/	moderátor

10.00-10.15

11.00-11.30	

10.15-11.00

Szukits	Ágnes,	BCE	Vezetés	és	Kontroll	tanszék

Drótos	György,	Budapesti	Corvinus Egyetem	
intézetvezető,	az	MCE	elnökségi	 tagja

Móricz	Péter,	BCE	Vezetés	és	Kontroll	tanszék,	
tanszékvezető	

Mit	értünk	digitalizáció alatt?	
A	digitalizációöt	pillére	a	versenyképes	vállalatokban

Köszöntés	és	bevezetés

Digitális	üzleti	modellek	által	támasztott	új	
követelmények	- Szemelvények	a	„Digitalisierung der	
Unternehmenssteuerung”	c.	könyvből

SAP	S/4	HANA	 Financehatása	a	controlling	
gyakorlatra	és	oktatásra

12.00-13.00	

13.45-14.00	 Összegzés,	az	őszi	találkozó	egyeztetése

Radó	István,	az	IFUA	Horváth	and	Partners
ügyvezetője,	az	MCE	elnöke

Szukits	Ágnes,	BCE	Vezetés	és	Kontroll	tanszék

11.30-12.00	

Véleménycsere	egy	kávé	és	szendvics	mellett	

Drótos	György,	Budapesti	Corvinus Egyetem	
intézetvezető,	az	MCE	elnökségi	 tagja

Hogyan	változik	a	controlling	tevékenység	és	
szervezet	a	digitalizáció révén	ésmit	lehet	ebből	
átadni	az	oktatásban?		

13.00-13.45	
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Digitális üzleti modellek által támasztott új követelmények 

Szukits Ágnes

Budapest, 2019.05.10
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Madar, N. (2018). A GKI Digital és a Siemens digitalizációs kutatása.
Elérés: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1536829328.95a166cb-bcff-4119-a555-5b738d3ff68c.gkid-siemens_digikutsajto2018hun.pdf
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Az	üzleti	modellek	komponensei

Értékajánlat

Értékteremtés módja 

Bevétel- és nyereségmodell 

Milyen fogyasztói igényt elégít ki?

Hogyan elégíti ki a fogyasztói igényt?

Miként biztosít nyereséget a fogyasztói igény kielégítése?
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Digitális	üzleti	modellek	típusai		

§ Egy algoritmus modell

§ Hálózatos digitális ügynök 
modell

§ Digitális hub-modell

Virtuális vállalatok 
‘tapintható’ teljesítmény 

nélkül 

§ ’(Ügynök)optimáló’ modell

https://www.shazam.com

https://www.google.com

https://www.amazon.com
https://www.wolt.hu
https://www.smartkosar.hu

Hagyományos vállalatok 
működésének részleges 

digitalizációja

https://wizzair.com
https://www.praktiker.hu

Központi plattform
biztosítók

Hoffmeister, C. (2014) alapján
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A	digitális	üzleti	modellek	sajátosságai

A termékek dematerializációja: 
tulajdonlás helyett használatért 
fizetünk

https://www.mollimo.hu
https://www.spotify.com

Digitális plattform mögött 
együttműködő szervezetek hálózata

https://netlizing.hu

https://prezi.com
Nulla határköltségű üzletek és 
újszerű árazási stratégiák

Értékajánlat

Értékteremtés módja 

Bevétel- és nyereségmodell 
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Új	kihívások	a	vállalatirányításban:	a	relevancia	
megőrzése	az	információszolgáltatásban	

§ A kezdeti nagy informatikai beruházás nagy fix 
költségként terheli az eredményt

§ Új árazási stratégiák (pl. freemium, pay-per-use) 
nagy bizonytalanságot rejtenekÁrbevétel

- Változó költség

Fedezet

- Fix költség

Eredmény

§ Egyedi értékesítési egységhez  köthető, azaz 
közvetlen változó költségek elenyészőek

§ Termék szintű fedezetnek nincs 
információtartalma 

Az átalakuló árbevétel és költségszerkezet miatt a hagyományos termékszintű fedezet-és 
eredményszámítás elveszti jelentőségét, irányítási szempontból nem releváns.
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Új	kihívások	a	vállalatirányításban:	A	digitalizációból
fakadó	változások	és	azokra	adott	válaszok

§ A határidőhöz kötött rendszeres beszámolás 
helyett eseményalapú információ-
szolgálatás 

§ ’Immediacy’ 

§ Nagy mennyiségű, kvantitatív és 
nem kvantitatív adat rendelkezésre 
állása

§ Új KPI-ok és vetítési alapok§ Új kulcs sikertényezők

§ Prediktív elemzések 
§ SWAT (Special Workforce for Analytical

Tools) szervezeti integrációja

§ Nagy mennyiségű adathalmazon 
futó matematikai-statisztikai 
modellek a vállalati működés 
leképezésére

§ A pontos és automatikus előrejelzések
§ Bázisterv gombnyomásra
§ Terv-tény összehasonlítások helyett 

hangsúly a terv-előrejelzés eltéréseken

§ In-memory adatbázisok § Valós idejű beszámolás

§ Folyamatautomatizáció és 
rutinmunkák robotizációja

§ Hatékony, hibamentes folyamatok
§ Több idő a hőn áhított controlleri 

tanácsadó szerepre (?)

Irányítási folyamatok 
digitalizációjából fakadó 
változások

Digitális üzleti 
modellekből fakadó 
változások
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