
Make progress, 
not process. 

Avagy a pénzügyi 
folyamat átvilágítás 
jelentősége a 
gyakorlatban 

ESETTANULMÁNY



A folyamatok átvilágításának szükségességét nem minden piaci szereplő tekinti elementárisnak,
sőt egyes vélemények szerint az ilyen átvilágítások eredményessége, a végeredmény
„kézzelfoghatósága” is megkérdőjelezhető.

A BPiON Process Transformation Managereként igen sok átvilágítási procedúrában vettem már
részt, most pedig szeretném megosztani, hogy miért nem értek egyet a kétkedőkkel. Ehhez pedig
egyik Ügyfelünk konkrét példáját hívtam segítségül.

Kezdjük az elején és vegyük át először az alapokat!



Mi indukálhatja a folyamatok átvilágításának szükségességét?

Ha folyamatátvilágításról / „due diligence”-ről van szó, a legtöbb embernek ma is a
vállalatértékelés, vállalati audit, a vállalatok eladását megelőző, potenciális vevő által
kezdeményezett, független fél által elvégzett átvilágítás ugrik be (például összeolvadás vagy
beolvadás esetén). De ez nem mindig jelent megoldást, ezeknél a típusú átvilágításoknál jellemzően
a pénzügyi mutatókra, jogszabálykövetésre, egyéb elemzésekre, és nem az azokat előállító,
háttérben mozgó, támogató folyamatokra koncentrálnak.

Sok vállalatvezető érti és érzi, hogy a pénzügyi folyamatok nem működnek gördülékenyen. Ez
általában valamilyen konkrét problémát eredményez, amely a mindennapokban válik nyilvánvalóvá-
Például:

+ a könyveléstől érkező információk nem naprakészek, a döntéshozók nem tudnak a kapott
információkra támaszkodni.

+ egy másik jellemző példa, hogy folyamatosan növelik a pénzügyi osztályon a humán erőforrásokat,
mégsem nő a hatékonyság, a munkavállók leterheltek, a társosztályok az információhiány miatt
frusztráltak.

Ezért javasolt időről-időre tüzetesebben megvizsgálni a pénzügyi osztály működését.



Mire irányulhat egy folyamatátvilágítás?

A folyamatátvilágítás célja, hogy komplex képet adjon a vállalat
folyamatairól, így minden esetben ki kell, hogy térjen:

+ a folyamatokat működtető rendszerekre és ezek összefüggéseire,

+ a folyamatban részt vevő szereplőkre és a közöttük lévő
feladatmegosztásra.

A célja jellemzően, hogy mélyebbre ásson annál, ami nyilvánvaló és választ
adjon, illetve az elemzést követően megoldást kínáljon a döntéshozók
miértjeire.

A folyamatok átvilágítása egy bizalmi együttműködés, hiszen ahhoz, hogy
valós és teljes képet kapjunk, szükség van olyan kvalitatív kutatási
módszerek alkalmazására (pl.: megfigyelés, interjúk), melyekhez a
munkavállalók elkötelezettsége is elengedhetetlen.

Kollégáink jelentős tapasztalattal bírnak a bonyolultabb közegben történő
együttműködés kialakításában, legyen az egy ellenálló munkavállalói
környezet vagy a pénzügyi folyamatok működtetésével megbízott
alvállalkozó, ugyanakkor ehhez kiemelten fontos már a projekt legelején
tisztázni a folyamatátvilágítást végző személy felhatalmazásának mértékét. A
vállalatvezető projekt iránti elkötelezettsége pedig létfontosságú a projekt
egésze alatt.



1. Igényfelmérés, szerződéskötés
+ pontos „tünetek” alapján a scope közös kialakítása
+ vállalatvezetés/döntéshozók hozzáállásának megismerése
+ konkrét célok megfogalmazása
+ idő- és erőforrásterv megbeszélése

2. Adat- és információgyűjtés
+ az igények alapján kéréslista megküldése
+ a kapott adatok és információk strukturált formában való 

feldolgozás

5. Javaslattétel, összefoglalás, konzultáció
+ feltárt eredmények rendszerezett formában való ismertetése
+ megoldási javaslatok elővezetése az azonosított problémás 

területekre (amennyiben lehetséges, konkrét implementációs 
tervvel)

+ további együttműködés lehetőségének bemutatása

Az átvilágítás fázisai

4. Rendszerbetekintés
+ a folyamatok működtetéséhez használt rendszerek 

funkcióinak, integráltságának, adatáramlás módjának és 
irányának megismerése

3. Interjúk készítése, kvalitatív 
módszertan, mintavételezés, 
dokumentumbetekintés
+ projekt céljának megvilágítása a projektben részt vevő, nem 

döntéshozók részére
+ hiányzó pontokhoz információszerzés
+ eddig megszerzett információk validálása
+ „mintavételezésen” alapuló, jogszabályi megfelelőség 

vizsgálata
+ a „teljes kép” összeállítása

Természetesen nincs két egyforma projekt, ahogy nincs két egyforma vállalat, pénzügyi folyamat sem, így nehéz általánosítani.
Legtipikusabban az alábbi szakaszok különíthetők el:



ESETTANULMÁNY 
Egy konkrét projekt tapasztalatai



Ügyfelünk, egy nemzetközi tulajdonban lévő cég 
magyar leányvállalata, tárgyi eszköz kereskedelmi, 
kivitelezői és szolgáltatói funkciókkal.

Igény: Tudunk-e segíteni nekik időszakosan a pénzügyi
feladatok (jellemzően számlázás) kisegítésében úgy, hogy
az egyik kollégánk személyesen jelen van heti pár órában
az irodájukban? Elmondásuk szerint nagyon megnőtt a
számlák mennyisége és az ezzel foglalkozó
munkatársnak segítségre van szüksége.

Rugalmas szervezeti felépítésünknek hála nagyon
gyorsan kijelöltük és kihelyeztük kollégánkat a helyszínre,
aki a munka során azonosított egy-két olyan pénzügyi
területet, melyek a jogszabályoknak való nem
megfelelőség vagy hatékonytalanság miatt nagy
kockázatot jelentett Ügyfelünk számára, melyekre felelős
könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatóként
kötelességünk minden esetben felhívni a figyelmet.

Háttér, probléma



Egy személyes konzultáció keretében jeleztük Ügyfelünk 
számára, hogy a megismert információk alapján:

+ mely területeken

+ és pontosan milyen kockázatokat látunk,

hogy döntést hozhasson kíván-e és ha igen, hogyan 
(milyen prioritással) ezekkel a területekkel foglalkozni.

Az ügyfél látva a szakmai hozzáértésünket, bizalmat 
szavazott számukra, így lehetőségünk nyílt a pénzügyi 
folyamatok egy komplex szellemben történő 
átvilágításának elvégzésére. 

Ennek első lépéseként a számlázást vettük górcső alá, 
ahol nyilvánvaló volt, hogy az addig használt 
számlázószoftver 3 héttel  a jogszabály hatályba lépése 
előtt még  nem áll készen a 2018.07.01-től alkalmazandó, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő 
adatszolgáltatás1 teljesítésére.

1Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 178. § (1a) bekezdése 
szerint.

A probléma 
azonosítása

https://bpion.com/indul-az-online-szamlazasi-rendszer/
https://bpion.com/indul-az-online-szamlazasi-rendszer/


A számlázás a vállalati pénzügyi-adminisztratív
folyamatok szintjén alapvető fontosságú, egy sales
orientált stratégiával bíró vállalat számára pedig kulcs
szerepet játszik.

Véleményünk szerint, önmagában a szoftver cseréje nem
hozta volna meg azt a hatékonyságjavulást, melyet a
döntéshozók elvártak.
Ezért a projekt két irányból közelítette meg az elérni
kívánt célt: a szoftverváltás mellett a pénzügyi
folyamatok felülvizsgálatát is javasoltuk.

Mivel a számlázó szoftver mélyen beágyazódott a
pénzügyi folyamatokba, így először megvizsgáltuk a
többi rendszerrel való összefüggést (például logisztikai
- készletnyilvántartó- szoftver, könyvelési szoftver, CRM
szoftver, controlling szoftver), mely információt később a
piacon elérhető számlázó szoftverek értékelésekor
figyelembe kellett vennünk.

Megoldási 
javaslataink 

#1



A megoldás keresése során az egyes szempontok
súlyozásával és értékelésével végül 3 szoftvermegoldást
azonosítottunk és tártunk a menedzsment elé.

Ezen felül pedig kidolgoztunk egy testreszabott, 7
pontból álló számlázási folyamatot, mely az ügyfél
céljaihoz jól igazodik és biztosítja, hogy:

+ azok a kollégák, akik nem a pénzügyi területen
dolgoznak, a lehető legkevesebb fókuszt veszítsék a
napi munkavégzés során,

+ illetve, hogy a pénzügyi osztályon dolgozó
munkatársak is hatékonyan, rendezett formában
kapjanak inputot a számlázáshoz.

A projektdokumentáció átadását követően Ügyfelünk
döntött, hogy melyik szoftvert kívánja bevezetni,
hozzáállásunkat látva pedig végül annak
implementálásával is megbízott minket.

Megoldási 
javaslataink 

#2



Mit nyerhet egy vállalat a pénzügyi
folyamatok felülvizsgálatával?

Tapasztalataink szerint, mivel a
vállalatvezetők a vállalat fő tevékenységére
(„core business”) fókuszálnak, a pénzügyi
területre pedig leginkább döntéselőkészítő
funkciója miatt tekintenek, gyakran nem is
tudják, milyen jogszabályoknak kellene
megfelelniük a pénzügyi folyamataikban,
illetve az érdekeltségek eltérése miatt a
folyamatokba involvált szereplők ezek egy
részét „elrejtik” előlük.

Így gyakran olyan kockázatokkal operálnak,
melyekről nincs is tudomásuk.



Független BPO tanácsadóként a                
az üzleti / pénzügyi igények felmérésében, 
a folyamatok újragondolásában,  az ezeket 
támogató szoftverek kiválasztásában, 
integrálásában és implementációjában, a 
manuális bevitelt csökkentő automatizálási
megoldásokban is készséggel áll a 
rendelkezésükre.

Kérdésekkel forduljon bátran hozzánk!

Karó Katalin
Advisory Manager – Process Transformation

hello@bpion.com
+36 70 679 0279
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