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Horváth Péter emlékére
Mit köszönhetnek Horváth Péternek azok, akik közel álltak hozzá, és mit jelentett a
munkássága a controlling szakmának? Radó István megemlékezése a június elején,
85 éves korában elhunyt professzorról.

"Csak egy kis bőrönd volt nálam"

Horváth Péter életútja. A kis�lm 2017-ben készült, Horváth professzor 80.
születésnapja alkalmából. Német nyelvű videó, magyar feliratozással.

Olvasson tovább!

Tovább a videóra

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=3f139025a3
https://www.controllingportal.hu/horvath-peter-emlekere/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv233&utm_content=cikkek
https://youtu.be/HC0PJtQgHTs


Árazás a jelenlegi in�ációs környezetben
Mit gondolnak az élelmiszerárak várható alakulásáról a Bonafarmnál? Miért nem az
energiaárak miatt aggódnak a leginkább a Waberer's-nél? Hogyan áraznak a Talentis
Agrónál? Részlet a 34. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon, 2022. május
26-án elhangzott kerekasztal-beszélgetésből.

Értékesítési folyamatok gyorsítása - a
Kyocera példája
Hogyan gyorsíthatjuk fel az értékesítésnek azt a részét, amikor egy partnernek
speciális árat kell jóváhagyatni? Ezt mutatja be End-to-End folyamatautomatizációról
szóló sorozatunk 4. része.

BI-sarok: Vezetői dilemmák IoT
implementációs projektek kapcsán 
Az informatikusok újabb játszótere vagy üzletileg hasznos projekt lesz a vállalatnál az
IoT alkalmazása? Cikkünk bemutatja, mi mindent érdemes megfontolni, hogy a
kérdés második felére igenlő választ adhassunk.

Az energiaválság nagy nyertese: így
robbanhat be a zöld hidrogén a piacra
A „zöld” hidrogén felhasználása segíti a klímavédelmet, és ott is jól használható, ahol
az elektri�káció nem. Elterjedésének kedvez az energiaválság, de még mindig vannak
korlátok is. Az IFUA Horváth szakértőinek cikke a Portfólión.

Tovább a videóra

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

https://youtu.be/YZOepiE0qEs
https://www.controllingportal.hu/ertekesitesi-folyamatok-gyorsitasa-a-kyocera-peldaja/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv233&utm_content=cikkek
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/vezetoi-dilemmak-iot-implementacios-projektek-kapcsan#c151573?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv233&utm_content=cikkek
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220621/az-energiavalsag-nagy-nyertese-igy-robbanhat-be-a-zold-hidrogen-a-piacra-551065


Nemzetközi felmérés üzletági controllingról –
Vegyen részt Ön is!
A Budapesti Corvinus Egyetem és a Menedzsment és Controlling Egyesület
együttműködésével a Frankfurt School of Finance & Management felmérést végez a
közép-európai régió országaiban működő vállalatok körében. 
 
A felmérés azt megvizsgálja, mely tényezőknek van jelentős hatása az üzletági
controlling szervezeti felépítésére és működésére. A kérdőív kitöltése körülbelül 20
perc. 
 
Ideális esetben a válaszadó olyan vállalatnál dolgozik, amely több üzletággal
(legalább kettővel) rendelkezik, és jó rálátása van az üzletági és központi controlling
közötti kölcsönhatásra.  A kérdőív kitöltésében elsőként a vállalatcsoport valamely
üzletágában controlling vagy pénzügyi/gazdasági területen dolgozó (vezető)
munkatárs segítségét kérjük, majd az általa megadott csoportszintű (központi)
controlling területen dolgozó (vezető) munkatárs számára továbbítunk egy rövid (5
perces) kérdőívet.  Ez utóbbi kérdőívet a Frankfurt School of Finance & Management
küldi ki teljesen anonim módon. 

Kérjük, hogy az alábbi linkre kattintva töltse ki a kérdőívet!

A tanulmány eredményeit minden résztvevő kérésre megkapja. A résztvevők között
továbbá kisorsolják a "Controlling Berater" sorozat aktuális könyveit. 
 
Kapcsolat: Szukits Ágnes, PhD, egyetemi adjunktus, az MCE Oktatói
munkacsoportjának vezetője, +36 30 2857680, agnes.szukits@uni-corvinus.hu

Excel-tipp: Adatbázis függvények használata
E havi Excel tippünk az Adatbázis függvényeket mutatja be. Az Adatbázis függvények
olyan aggregáló függvények, amelyek összetett szűrési lehetőségeket biztosítanak,
mindezt egy átlátható, táblázatos formában leírva. Segítségükkel lehetőség van
egyszerűen változtatni a szűrési feltételt és az aggregálás műveletét is.

Egyesületi Hírek

Olvasson tovább!

https://ww3.unipark.de/uc/Frankfurt_School_Controlling_Organization/
mailto:agnes.szukits@uni-corvinus.hu
https://www.controllingportal.hu/adatbazis-fuggvenyek-hasznalata/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv233&utm_content=excel-tippek


A Menedzsment és Controlling Egyesület új szolgáltatása az MCE-SMART

Elindult az MCE SMART tudástár, amelyen keresztül az Egyesület videóit, workshop
felvételeit, szakmai videóit tekinthetik meg. A kihelyezett szakmai anyagok számát
folyamatosan növelik. 
Ha még nem tagja az MCE-nek és érdekli a tudástár, regisztráljon tagnak!

www.mce.hu
 

IFUA Horváth
Őszi képzések:

Controlling Akadémia 1. lépcső: Irányítás és controlling (2022. szeptember 20-22.)
Controlling Akadémia 2. lépcső: Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás
(2022. október 11-13.)
Controlling Akadémia 3. lépcső: Stratégia és controlling (2022. október 25-27.)
Controlling Akadémia 4. lépcső: Tervezés (2022. november 15-17.)
Controlling Akadémia 5. lépcső: Beszámolás (2022. december 13-15.)
Hatásos beszámolás egy napban (2022. szeptember 29.)
Sikeres controller – készségfejlesztés controllereknek
(2022. szeptember 29.)
Beruházás- és projektcontrolling (2022. október 11.)
Riportkészítés Microsoft Power BI eszközzel (2022. december 8.)

További szemináriumok
 

A Menedzsment & Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners Kft. támogatásával jön
létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@horvath-partners.com.
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