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A Horváth csoport alapítója, Horváth Péter professzor 85 éves. Születésnapi
összeállításunkban mecénási tevékenységéről kérdeztük, közöljük a Nemzetközi
Controller Szövetség köszöntőjét, és azt is, hogyan folytatja munkáját a cégen belül.

Horváth Péter professzor, a mecénás
„Sok jót, pozitív dolgot tapasztaltam az életem során. Ebből szeretnék visszaadni
valamit a társadalomnak” – ezzel indokolja Horváth Péter, hogy 20 évvel ezelőtt
létrehozta alapítványát a tudomány, a művészetek és a népek közötti megértés
támogatására. Részletek az interjúban.

Olvasson tovább!

A Nemzetközi Controller Szövetség (ICV)
köszönti Horváth Pétert

Az International Association of Controllers (ICV) a 85 éves Horváth Péter életének
főbb mérföldköveit tekinti át. A német szöveg a kép alatti gombra kattintva angolra
vált.

Olvasson tovább!

A Horváth AG felügyelőbizottságának
tiszteletbeli elnöke
Horváth Péter lemondott ugyan felügyelőbizottsági tagságáról, de kapcsolata
továbbra is szoros marad az általa alapított céggel.

Olvasson tovább!

Mikor elég érett a cég egy integrált tervezési
rendszer bevezetésére?
10 kérdés, amelyet célszerű megválaszolnunk, mielőtt döntenénk egy integrált üzleti
tervezési rendszer bevezetéséről. S ha a válaszaink nem kielégítőek, akkor jobb, ha
még dolgozunk a megfelelő érettségi szint elérésén.

Olvasson tovább!

Újabb komoly házi feladatot kaptak a
vállalatok: be kell számolniuk a
fenntarthatóságukról
Fokozatosan egyre szélesebb vállalati körnek kell riportot készítenie működése
fenntarthatóságáról. Ez az európai uniós elvárás komoly kihívást fog jelenteni a hazai
cégeknek is. Kollégáink írtak erről cikket a Portfólión.

Olvasson tovább!

Az Ön vállalatának mikortól kell
fenntarthatósági jelentést készítenie?
Kalkuláljon!
Az IFUA Horváth készített egy kalkulátort, amely megmutatja, hogy milyen vállalati
körnek milyen időponttól kell riportot készítenie árbevétele és költségei

fenntarthatóság szempontjából relevánsnak tekintett részéről. Pár kattintás, és
megtudhatja, mikor és milyen elvárásokkal kell szembenéznie.

Próbálja ki!

Milyen változásokat hoz az ESG-szabályozás
a bankoknak?
Részlet Huba Eörsnek, az IFUA Horváth partnerének előadásából, amelyet „Nagyító
alatt a hazai hitelintézetek ESG-felkészültsége” című konferenciánkon mondott el.
Videó, 4 perc 23 mp.

Tovább a videóra

IFUA Green Controlling Díj
Vállalatának fontos a fenntarthatóság? Dolgoznak azon, hogy ezt a célt beépítsék a
vállalatirányításba? Ha igen, pályázzanak az IFUA Green Controlling Díjra! Beadási
határidő: 2022. február 28.

Tovább a pályázatra

BI-sarok: Vincent van Gogh hatalmas
öröksége és nyomorúságos élete
Az adatvizualizációban rejlő lehetőségeket gyelhetjük meg ezen a lenyűgöző
dashboardon, amellyel Lajtos Alex, az IFUA Horváth tanácsadója pályázik a Tableau
IronViz versenyen.

Olvasson tovább!

Mobilbank: az üzleti modell sikeres
transzformációja
Angol nyelvű cikkünk egy megvalósult példán keresztül mutatja be, hogy egy

mobilbanki applikáció bevezetése miként eredményezte az adott bank üzleti
modelljének sikeres átalakítását.

Olvasson tovább!

Excel-tipp: Összesít függvény
E havi Excel tippünk az ÖSSZESÍT (AGGREGATE) függvényt mutatja be, amely
viszonylag újnak számít a programcsomagban. Ebből adódóan a 2010 előtti O ce
verziókban még nem szerepel. A függvény több olyan ismert függvényt foglal
magában, mint például ÁTLAG, DARAB vagy SZÓR.S. Viszont az egyik legnagyobb
előnye, hogy kezelni tudjuk vele a hibákat és a rejtett sorokat is, és így az ezekkel
rendelkező tartományokat is tudjuk vele elemezni.

Olvasson tovább!

Egyesületi hírek
IBCS – International Business Communication: az ideális riport a “fogyasztók”, a CFO
és a controlling részéről- A Menedzsment és Controlling Egyesület webináriuma 2022.
február 17. csütörtök 16:00-17:30
A családi vállalatokat, illetve azok utódlását támogató közpolitikai javaslatok
bemutatása és közös véleményezése – A Menedzsment és Controlling Egyesület
Családi Vállalkozások munkacsoportjának webináriuma. 2022. február 22. kedd
16:00 - 17:30

IFUA
Sikeres beszerzési transzformáció (2022. március 10.)
Az online szakmai fórumon vendégünk lesz Ádámku Miklós, a Richter Gedeon Nyrt.
beszerzési vezetője.
Képzések:
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2022. március 16-17.)
Termelési controlling (2022. március 23.)
Sales Excellence (2022. március 23.)
Sikeres controller – készségfejlesztés controllereknek (2022. március 24.)
Pricing (2022. április 06.)
Data Driven Sales (2022. április 13.)

További képzéseink

Humor-sarok
A controller problémája

Elolvasom a viccet!
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