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TUDOMÁNYOS VEZETŐ AJÁNLÁSA 

 

KÁNTOR BÉLA 

„Üzleti információk feldolgozásának lehetőségei a számvitel oldaláról, különös 

tekintettel az informatikai szempontokra” 

című doktori értekezéséhez. 

 

 

Kántor Béla értekezésének témája és témafeldolgozása aktuális és újszerű. Doktori 

értekezésében több év kutatási tevékenységének eredménye jelenik meg. A jelölt 

doktori értekezésében és a tézisfüzetében a tudományos munkával szemben 

támasztott igénynek megfelelően jól felépített szerkezetben, világosan fogalmazza 

meg a kutatási módszerét, folyamatát, hipotéziseit, téziseit. 

 

Az értekezésében a jelölt új, újszerű kutatási eredményekre jut. A megfogalmazott 

tézisei megalapozottak, amelyek egyértelműen következnek az értekezés széleskörű 

szakirodalmi háttér feldolgozásából, a témával kapcsolatban elvégzett empirikus 

kutatásból és az általa kidolgozott modell gyakorlati alkalmazhatóságából. 

 

A jelölt értekezésében bizonyítja a témában való jártasságát, kutatás módszertani 

képességeit, modellalkotó tevékenységét, amelynek eredményeit az elmúlt években 

több publikációban mutatta be, illetve több konferencián tartott előadást. A doktori 

értekezés a Miskolci Egyetem PhD szabályzatában megfogalmazott 

követelményeket teljes mértékben kielégíti. 

 

Tudományos értéke alapján Kántor Béla doktori értekezésének nyilvános vitára 

bocsátását javaslom. 

 

Dr. Pál Tibor 

tudományos vezető 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A számviteli információfeldolgozás a gazdálkodó szervezetek döntés előkészítő, 

döntéstámogató mechanizmusának egyik legfontosabb mozgatórugója, hiszen a 

számviteli alrendszer szolgáltatja a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmezőségi helyzetét bemutató számszaki adatokat. A megfelelő időben, 

formában rendelkezésre álló adatok igénye a mindennapi tevékenység végzése 

során mára már nélkülözhetetlenné vált. 

Az információs technológia, az informatika nagymértékű fejlődésének 

köszönhetően a számviteli munkafolyamatok is automatizálódtak az egyes 

felhasználói szoftverek kialakulásával, térhódításával. Napjainkban szinte teljesen 

elképzelhetetlen lenne az, ha a könyveléseknél, bevallások, kimutatások 

készítésénél nem alkalmaznánk a számítástechnikai vívmányok eszköztárát. 

A számviteli szoftverek piaca igen széles, nagyon sok a könyvelést, beszámolást 

segítő program áll a gazdálkodó rendelkezésre gazdasági eseményeik rögzítését, 

felhasználását illetően. 

Kutatásomban arra törekedtem, hogy olyan kérdésekre válaszoljak, amelyek az 

alkalmazott szoftver használatával, feldolgozási technológiájával, 

adattovábbításával, illetve visszacsatolásával kapcsolatban merültek fel. Ennek 

érdekében a reprezentatív mintából levont következtetéseket vizsgáltam a teljes 

sokaság esetében, hogy kellőképpen támasszák alá a disszertáció téziseit, illetőleg 

egy számviteli kategorizálást is bevezetve néztem meg a hipotézisek igazolását az 

adott feltételek szerint.  

A minőség kutatásával foglalkozó szakemberek a szoftverekre vonatkozóan is 

dolgoztak ki több minőségmodellt, sőt egy minőségügyi szabvány is gondoskodik a 

megfelelő minőségi kritériumok deklarálásával, azonban speciálisan a számviteli 

szoftverekre vonatkozóan jelenleg nincs semmilyen elfogadott előírás. Ennek 

szellemében dolgoztam ki a számviteli szoftverek minőségmodelljét, amely a 

felhasználói igények felmérési eredményeit szem előtt tartva fogalmazza meg a 

minőségi ismérveket. 
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SUMMARY 

 

Accounting information management is one of the key drivers in decision-

preparation and decision support mechanism of businesses, since the accounting 

subsystem delivers all the quantitative data that reflect the financial, monetary and 

profitability situation of a company. In today’s business environment the need for 

proper data in proper time has become vital in everyday operations.    

Thanks to the dramatic growth of information technology and information sciences, 

the development and wide availability of user software automated accounting 

operations, as well. Today, it is almost impossible to carry out book-keeping and 

reporting tasks without the help of computer-aided tools.   

The accounting software market is pretty wide, including a great number of 

software products that support companies in recording and processing business 

events.  

In this research I attempted to answer questions that emerged in relation to the use, 

processing technology, data transmission and feedback of software applications. In 

order to achieve this, I studied consequences drawn from the entire population of a 

representative sample, in order to provide adequate support to the propositions 

made in my thesis. Having developed an accounting categorization system, I also 

studied the verification of hypotheses with the given conditions. 

Researchers have already developed several quality models for software products, 

indeed there is also a quality standard that declares quality criteria, however, 

currently there are no specific requirements for accounting software. With view to 

this gap, I developed the quality model of accounting software, which defines 

relevant quality criteria, keeping the results of user demand surveys in mind.  
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1. BEVEZETÉS 

 

A mindennapi munkavégzés során az ember gyakran szembesül azzal a ténnyel, 

hogy a rohanó világ ritmusa magával ragadja és viszonylag kevés időt szentel 

mindannak, amelyeket önmagával szemben fontosnak tart. Az egészség, a család, a 

biztonság, a karrier és a siker mindegyik olyan fontos tényező, amely alapvetően 

meghatározza a mindennapi tevékenységünket. A „szokásos”, gyakran „rutinszerű” 

cselekvések közepette egyre kevesebb szerepet kap az újítás, az újszerűség, az 

előrehaladásért tett erőfeszítés. Ezen területekhez sorolhatók a 

közgazdaságtudomány területén végzett kutatási munkálatok is, hiszen sokszor az 

álhatatos munka eredménye kézzel nem fogható, gyakran pénzzel nem mérhető, 

mégis a kutatásba fektetett időráfordítás, a szakirodalmak feldolgozása, értelmezése, 

az eredmények kiértékelése, magyarázata és az egész tudományos kísérlet, 

disszertáció a kutatót jó érzéssel tölti el, büszkeséggel mutatja be, publikálja a 

téziseit és – mégha csak egy kis időre is – kiemeli őt a szürke hétköznapokból. 

Amikor 2003-ban jelentkeztem a doktori képzésre a témevezetőmmel történt 

egyeztetés után témakörként az üzleti információk feldolgozásának informatikai 

lehetőségeit választottam. Tettem ezt részben azért, mert tanulmányaim során a 

számvitel már a középiskolától kezdve végigkísérte az életem, másrészről pedig 

középfokú programozóként érdeklődtem a számítástechnikai vívmányok és 

lehetőségek iránt. Ezen két terület hathatós ötvözése révén jutottam el és tűztem ki 

célként a tudományos kutatásom központi kérdésének az üzleti információk 

számviteli feldolgozását, különös tekintettel a számviteli szoftverek minőségének 

modellezési kérdéseire. 

A számvitel egy olyan tudományos diszciplína, amely a kereskedelem világméretű 

elterjedésének, kiszélesedésének és a globalizáció nagymértékű fejlődésének 

következtében a közgazdasági tudományágak közé emelkedett és sajátos 

információs rendszerének köszönhetően mind a vállalaton belüli, mind a vállalaton 

kívüli érdekhordozók (stakeholderek) részére vitathatatlanul nélkülözhetetlen 

információkat biztosít. 
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A számviteli információ szerepe és jelentősége folyamatosan növekvő szerepet tölt 

be a vállalkozói szféra döntéselőkészítő és utólagos eredményelemző tevékenysége 

során. A gazdasági, a politikai és a kulturális környezet változásainak hatására a 

számvitel, a számviteli szabályozás folyamatosan „mozgásban van”, amely a 2008-

ban bekövetkező, az Amerikai Egyesült Államokból kirobbant gazdasági recesszió 

következményeként a mindennapi híradások össztűzébe is került. Ezek az okok az 

eltérő felfogásban életre hívott Európai Uniós irányelveket, az Amerikában őshonos 

US-GAAP1-eket, valamint a nemzetközi számviteli standardokat (IAS2-IFRS3) egy 

olyan, mindenki által támogatott és elismert egységes számviteli standardok, 

ajánlások kialakítása irányába is mozdíthatják, amelyek segítségével a területi, 

kulturális és egyéb sajátosságok figyelembe vétele mellett megvalósulhat az 

„optimisták” által elvárt, azonos elvek alapján történő értékelési, beszámolási, 

számviteli rendszer. 

Magyarországon a jogszabályi környezetben végbemenő módosítások, az Európai 

Uniónak való megfelelés és a gyakorlati alkalmazásból eredő problémák orvosolása 

évről-évre változtatják a magyar számviteli törvény előírásait, azonban nem csak ezt 

kell szem előtt tartani, hiszen az Unió által is támogatott nemzetközi számviteli 

standardok (IAS, IFRS) ajánlásai is jelentős mértékben befolyásolják – elsősorban a 

tőzsdén jegyzett – gazdálkodó szervezetek számviteli rendszerét, beszámolását. 

„Fogékony kisországként” egyre nagyobb hajlandóság és támogatás mutatkozik 

országunkban az IAS-IFRS standardok adaptálására, amelynek előszeleként már 

2005-ben a Magyar Számviteli Standard Testület hozzálátott a készletek, a lízingek 

és a számviteli politika standardok kidolgozásának a hazai és a nemzetközi 

szabályok, sajátosságok figyelembevételével, amelyből az első kettőt (készletek, 

lízing) el is fogadták, de a harmadikat a számviteli politikára vonatkozó ajánlást a 

hivatalos álláspont értelmében túl részletesnek ítélték meg és ennek 

következményeképpen a standard alkotás folyamata megakadt. 

                                                            
1 US‐GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles, az Amerikai Egyesült Államokban 
alkalmazott számviteli szabályok 
2 IAS: International Accounting Standards, azaz Nemzetközi Számviteli Standardok 
3 IFRS: International Financial Reporting Standards, azaz Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
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A technológia és az informatika XX. századi világméretű növekedése elősegítette a 

számviteli információs rendszer által előállított információk céltudatos és hatékony 

felhasználásának a lehetőségét. A számviteli feladatok ellátását a nagyfokú 

automatizálások kialakulásának következtében manapság már szinte kivétel nélkül 

számviteli szoftverek támogatják, amelyek a gazdálkodó szervezeteket érintő 

gazdasági események rögzítésén és feldolgozásán keresztül segítik többek között a 

beszámoló összeállítását4, valamint az adóbevallások elkészítését, adatokkal történő 

alátámasztását5. 

A könyvviteli programok, programcsomagok piaca egyre szélesedik, hiszen a 

statisztikai felmérések alapján – bár vannak kisebb megtorpanások – egyre több 

vállalatot, gazdasági társaságot hoznak létre Magyarországon (1. ábra), amely 

megfelelő felvevő piacot generál a szoftverek számára. 

 

1. ábra: A vállalkozások száma Magyarországon 

 

(Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés) 

 

                                                            
4 A törvényi szabályozás értelmében 2009. április 30‐a után már csak elektronikus formában lehet a 
számviteli beszámolót közzétenni. 
5 2007. január 1‐jétől vezették be az elektronikusan történő adóbevallások rendszerét, amelynek 
következtében néhány kivételtől eltekintve a papír alapú bejelentés, adatközlés intézménye megszűnt. 
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A számviteli szoftvereknek az alapvető információszolgáltatáson túl olyan 

információs igényeket is ki kell, hogy szolgáljanak, amelyek hozzájárulnak a 

vezetői, menedzsmenti döntések megalapozásához és a különböző – elsősorban 

tervezési – alrendszerek informálásához. 

A gyors reakcióidő, a változásra való hajlandóság, a rugalmas rendszerfelépítés 

mind-mind olyan tényezők a gazdálkodó szervezetek életében, amelyek a szabad 

verseny elvére épülő gazdasági piacon pótolhatatlan erőforrásoknak tekinthetők. 

Mindezek azonban kevesek ahhoz, hogy jó időben, megfelelő döntést hozzunk, 

hiszen ezekhez olyan információkra van szükség, amelynek alapjait a számviteli 

szoftverek által támogatott információs rendszer szolgáltatja.  

A szoftverek esetében informatikai oldalról közelítve kialakultak olyan modellek, 

amelyek különböző kritériumokat középpontba helyezve vizsgálják a szoftverek 

minőségét, azonban a számviteli szoftverek, mint speciális funkcionalitással 

rendelkező programok esetében, annak ellenére még nem történt szoftverminőségi 

modellkoncepció kidolgozás, hogy a felhasználók körében vannak kialakult 

elvárások. 

A dolgozatom a tématerület indoklása, a kutatási módszertan, célrendszer és a 

folyamat rövid ismertetése után a kulcsfogalmak definiálásával veszi kezdetét, 

amelyek az elvégzett kutatási munkát végigkísérték. 

A második fejezetben a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmak 

feldolgozásával, ennek felhasználása mellett a számviteli szabályozás történeti 

fejlődésével, kialakulásával foglalkozom, bemutatva a jelenlegi számviteli 

szabályozási rendszert. 

A harmadik fejezetben a számviteli információs rendszerrel kapcsolatos kérdésekre 

keresem a válaszokat, illusztrálom a vállalati hierarchiában elfoglalt helyét, az 

előállított információkat felhasználó stakeholderek körét, illetve a számviteli 

információkkal szemben támasztott minőségi ismérveket. 

A negyedik fejezetben a kutatási munkám különböző fázisaiban feltárt információk 

segítségével, valamint a publikációs tevékenységem során tapasztalt eszmecserék, 

viták konklúzióinak a levonásával bemutatásra kerül a számviteli szoftverpiac, 
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illetőleg ennek feltérképezése alapján a szoftverek integráltsága szerint történő 

tipologizálása. 

Az ötödik fejezet a szoftverek minőségével foglalkozik, abban a kialakult és a 

nemzetközileg elismert szoftverminőségi modellek, valamint az ezzel foglalkozó 

minőségi ISO szabvány előírásai, jellemzői vannak, amelyek felhasználásával 

határoztam meg a számviteli szoftverekre vonatkozó minőségi tényezőket, illetve 

ezek segítségével alakítottam ki a számviteli szoftverek minőségmodelljét. 

A hatodik fejezetben a kutatási folyamat menete és a kutatási munka alkalmával 

meghatározott hipotéziseket foglaltam össze. Ezeknek az igazolására és a kutatási 

eredmények ismertetésére pedig a hetedik fejezetben kerül sor. 

A nyolcadik fejezetben a disszertáció új és újszerű megállapításainak az 

eredményeit, míg a kilencedik fejezet a kutatás hasznosításának lehetséges 

területeit, illetve a jövőbeni irányokat mutatja be. 

A dolgozatomban a számviteli információs rendszer működésének, felépítésének, a 

számviteli információbázis összetételének vizsgálata mellett egy olyan számviteli 

szoftverminőségi modell kialakítására törekedtem, amely mind az informatikai, 

mind a számviteli előírásokat és elvárásokat figyelembe véve hivatott a minőségi 

kritériumok megfogalmazására. 

 

 

1.1. A választott tématerület indoklása 

 

Az információ észlelésében, rögzítésében és áramlásában a számviteli információs 

rendszer vitathatatlanul centralizált szerepet tölt be, amely megköveteli a gyors és 

hatékony adatfeldolgozást és adattovábbítást. Az informatikai támogatás szinte 

elképzelhetetlen a globalizált világban bekövetkező gazdasági események megfelelő 

leképezéséhez, amelynek érdekében a számviteli szoftverek olyan hathatós 

segítséget nyújtanak, hogy a rendszerben megjelenő és kellőképpen transzformált 

információk időben eljussanak az azt felhasználókhoz. 

A vállalkozások méretétől és gazdasági hozzáértésüktől függően a számviteli 

feladatok ellátására vagy egy adott személyt, csoportot foglalkoztatnak (belső 



16 
 

könyvelés – internal accounting), vagy egy független személyt, könyvelő irodát 

(külső könyvelés – external accounting) bíznak meg a számviteli feladatok 

ellátására. A döntések kellő megalapozottsága, az információk rendelkezésre állása 

szempontjából a megfelelő adatáramlás biztosítása kiemelt jelentőséggel bír, amely 

– legyen szó belső, vagy külső könyvelésről – meghatározza a vállalatok reagálási 

képességét.  

A napjainkban végbemenő gazdasági válság hatására felértékelődött a számviteli 

információs rendszer által szolgáltatott „valós és hű” adatok igénye, amelyek 

minősége és visszacsatolása többek között függ az alkalmazott számviteli 

szoftverektől, a rendelkezésre álló adatbázisok integritásától, valamint a könyvelést 

végző személyek, csoportok szakmai hozzáértésétől és rugalmasságától. 

A szoftverminőségre vonatkozóan több neves szakember is készített modelleket a 

minőségi ismérvek felvázolásával, azonban a számviteli adatfeldolgozásra 

specializálódott programok esetében megjelennek olyan felhasználói elvárások is, 

amelyek túlmutatnak az általánosságban megalkotott modellezési kritériumokon. 

Ezen területe a számvitel tudományának egy olyan, eleddig feltérképezetlen részt 

takar, amelynek elemzésével, modellezésével a számviteli folyamatok 

hatékonysága, az integráltság és összehasonlíthatóság elősegítése lehetővé válik. 

Mindezek figyelembe vételével fontosnak tartom a számvitel informatikai 

támogatásának feltérképezését és az ezzel összefüggő számviteli szoftverekkel 

kapcsolatos minőségi jellemzők meghatározását, modellezését a felhasználói 

igények maradéktalan kielégítése mellett. 

 

 

1.2. A dolgozat által megfogalmazott kutatási célok 

 

Sokan6 sokféle megközelítésben vizsgálják, kutatják a számviteli folyamatokat, 

történéseket, értékeléseket és a számviteli információs rendszert, azonban az 

informatika megjelenésével, térhódításával a számvitel tudományának egy új 

dimenziója alakult ki. Ezen terület feltérképezése és a felmerült kérdések 
                                                            
6 Többek között Barry‐Marshall (1994), Hunton (2002), Mitchell (2002), Vaassen (2002). 
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megválaszolására viszonylag kevesen vállalkoztak, vállalkoznak, illetőleg a 

kutatások középpontjában túlnyomó többségében az informatika oldaláról felvázolt 

problémák állnak. 

A tudományos alapokra helyezett kutatásom elsődleges célja rávilágítani a 

számviteli szoftverek világára, a tématerület részletes leírásával és 

feltérképezésével, valamint a kutatási eredményekből történő következtetések, 

konklúziók levonásával. Ezen felül olyan kérdések megválaszolásával is 

foglalkozom, amelyeket a számvitel területén a mindennapi munka során 

felmerülnek és talán megválaszolásra is kerülnek, azonban ezek számokkal és 

tényekkel való alátámasztására eddig kevés szakmai publikáció született, illetve sok 

szakvélemény nem a számvitel oldaláról közelítette meg a kutatás meghatározásra 

kerülő tézisek igazolását. 

Felvázolom a vállalatoknál alkalmazott számviteli információs rendszerek 

tulajdonságait, működését, illetőleg az alkalmazott számviteli program alapvető 

jellemzőit. A kutatásom kiterjed a vezetői döntéseket elősegítő számviteli 

információk vizsgálatára, illetve ezeknek a felhasználására, visszacsatolására a 

megfelelő szervezetek, személyek számára. 

A kutatás során vizsgált fontosabb kérdések: 

 Milyen okok vezetnek a gazdálkodók azon döntéséhez, hogy a számviteli 

teendőket a vállalaton kívülre helyezik ki (outsourcing)? 

Költségmegtakarítás, vagy más indok áll az intézkedés hátterében? 

 Mennyire bíznak meg a vállalkozások vezetői a külső könyvelést végző 

személyekben, könyvelő irodákban? Szakmai szempontból milyen a 

megítélése a külső könyvelésnek? 

 Milyen módon és milyen mélységben használják fel a számviteli 

információkat a vállalkozások döntéseik előkészítésekor, meghozatalakor? 

Van-e szerepe a döntéseknél a számviteli információnak? 

 Milyen felépítésű számviteli szoftver alkalmaznak az egyes gazdálkodó 

szervezetek és ezzel kapcsolatban milyen véleménnyel vannak? Elégedettek-

e a felhasználók az alkalmazott számviteli szoftver által nyújtott 

lehetőségekkel, a program minőségével? 
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 Milyen elvárásokat támasztanak az egyes vállalkozások a számviteli szoftver 

megvásárlásakor, bevezetésekor, folyamatos használatakor? Találkoznak-e a 

felhasználói igények és a fejlesztői aspektusok? 

A kérdőíves felméréssel és a szakmai interjúk elkészítésével a hazai vállalatok 

körében történt mélyreható vizsgálattal kutatom a számviteli információkat rejtő 

adatbázisok jellemzőit, összetételét és a számvitel integráltságának a fokát, 

nagyságát, valamint az így összegyűjtött vélemények alapján modellezem a 

felhasználói körben elvárt számviteli szoftverekre vonatkozó minőségi ismérveket. 

 

 

1.3. A tudományos kutatás módszertana 

 

A kutatásmódszertan tudományos megközelítésével kapcsolatosan az 1990-es 

években számos szakmai értekezés, publikáció született, amelyek jelentős fejlődést 

eredményeztek a közgazdasági kutatás területén is. 

Kutatásom menetének kialakításában és lefolytatásában három irányzat eredményeit 

használtam fel, amelyek 

 Popper7 tudományos kutatás logikájáról alkotott véleménye, 

 Babbie8 társadalomtudományi kutatási módszerei és 

 White – Sondhi – Fried9 a számvitel tudományos kutatásáról alkotott 

nézőpontjai. 

 

Popper: A tudományos kutatás logikája című művében a tudományos kutatások 

esetében két módszert különít el: 

 az induktív kutatást, amelynek segítségével valamilyen kutatásból – 

megfigyelésből, felmérésből – kiindulva, az eredmények ismeretében lehet 

következtetni és elméleteket felvázolni, illetve  

                                                            
7 Popper (1997) 
8 Babbie (1995) 
9 White – Sondhi – Fried (1994) 
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 a deduktív kutatást, amelynek során pedig egy ismeretlen, eleddig nem 

igazolt feltevésből kell megpróbálni logikailag levezetve következményeket, 

konklúziókat levonni és azokat összehasonlítani más állításokkal. 

Popper az induktív kutatásban rejlő bizonytalanságot ellenőrzés, visszacsatolás 

révén próbálja meg csökkenteni és igazolni adott feltételek teljesülése mellett. A 

deduktív kutatás eredményeinek igazolására is az ellenőrzés módszereit alkalmazza 

a szerző, amelyet négy lépésben valósít meg: 

 A következmények egymással logikai úton történő összehasonlítása az 

esetlegesen felmerülő belső ellentmondások kiszűrésére, 

 A megalkotott elmélet vizsgálata, kategorizálása a tapasztalati, tudományos 

vagy egyéb elmélet csoportokba, 

 Összehasonlítás más, már meglévő elméletekkel, majd értékelés, hogy 

tudományosnak tekinthető-e, 

 Végső ellenőrzés, hogy a megalkotott elmélet empírikus alkalmazhatósága 

alátámasztható legyen. 

Amennyiben az elmélet következtetései verifikálhatók, az elmélet elfogadhatónak 

minősül, azonban ha a konklúziók falszifikáltak, azaz elfogadhatatlanok, akkor az 

elméletet el kell utasítani a logikai levezetéssel együtt.  

Ameddig az igazolt elméletet egy újabb kutatási eredmény felül nem bírálja, addig 

tudományosnak kell tekinteni, amely teljesen sohasem verifikálható, de 

kontrollálható. 

 

Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata című művében a kutatási 

módszereket az alábbi két csoportra osztja: 

 Kvantitatív kutatásra, amely a változók közötti ok-okozati kapcsolatok 

meglétéről, irányáról és erősségéről ad útmutatást, és 

 Kvalitatív kutatásra, amely a kiváltó okok és hatásmechanizmusok hiányában 

alkalmazható. 

 

White – Sondhi – Fried könyvében a társadalomtudományok szűkített körére, a 

számvitelre korlátozódó kutatásokat vizsgálta, amelynek három csoportját 
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különítették el annak megfelelően, hogy milyen szempontból közelítették meg a 

kutatók a számviteli diszciplínát. 

Ez alapján megkülönböztethető: 

 a klasszikus elméleti (classical theory),  

 a piac alapú (marked-based accounting research) és  

 a pozitív számviteli elméleti (positive accounting theory) megközelítés. 

Az első, a klasszikus elméleti megközelítésben a számvitel normatív jellege 

dominál. A vizsgálatok jelentős része csak a közgazdasági és számviteli fogalmak, 

összefüggések összehasonlítására koncentrálódik és a gazdasági valóságnak 

számviteli leképezését kívánják megfogalmazni. Az eltérő nézőpontokat számviteli 

filozófiaként foglalják össze. 

A piac alapú megközelítés már a klasszikus irányzattal ellentétben a számvitel által 

előállított információkra adott piaci reakciók vizsgálatával foglalkozik. A piaci 

megítéléssel hasonlítja össze a számviteli eljárásokat és módszereket, amelynek 

során megpróbálja feltárni a köztük lévő összefüggéseket. 

A harmadik, pozitív számviteli megközelítés bár a piaci alapú megközelítésen 

alapul, de a számvitelt nem statikus elemnek tekinti, hanem feltételezi, hogy a piaci 

reagálások a számviteli információkban, módszerekben, eljárásokban változásokat 

indukálnak. A gazdasági valóságot befolyásoló és a gazdasági valóság által 

befolyásoltnak tételezik fel a számvitelt. 

 

Az empirikus kutatás lefolytatását és megvalósítását több tényező befolyásolja, 

amelyek közül a leglényegesebb a kutatási kérdés kezelése, ugyanis ez determinálja 

a kutatás során alkalmazható megközelítéseket. 

A számviteli információs rendszer működésének és hatásmechanizmusának 

kutatásában négy módszer elkülönítése valósult meg10, ezek: 

 az elmélet építés,  

 a terület tanulmányozás,  

 a kérdőíves felmérések és  

                                                            
10 David – Dunn – McCarthy – Poston (1999) 
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 a laboratóriumi kísérletek. 

Az elméletépítés, alkotás keretében az elméleti kérdések kidolgozására kerül sor, 

ahol a számvitel kutatásával foglalkozó szakemberek átértékelik azokat az 

elméleteket, amelyeket addig alkottak. Eredményeként általában normatív munkák 

születnek. 

A terület tanulmányozás során a számvitel területeinek működés közbeni 

tanulmányozása történik meg, amelynek folyamatait közvetlen módon és minél 

szélesebb szemléletmóddal próbálja megérteni. Ennek a kutatása 

esettanulmányokon keresztül valósul meg, amelyet szakértői interjúkon, illetőleg 

kérdőíveken keresztül több gazdálkodó szervezetet összehasonlítva, valamint az 

adott vállalatról szóló eltérő időszakokból származó számviteli információk 

összehasonlításával érhetünk el. 

A kérdőíves felmérések keretében közvetlen lekérdezés valósulhat meg, amelynek 

számos lebonyolítási módja van, hiszen e-mailben, telefonon, vagy akár 

weblapokon keresztül is történhet a szükséges információk lekérdezése, 

összegyűjtése, amelyre építve kerül meghatározásra az elmélet. 

A laboratóriumi kísérletek során a valóságban megvalósuló elméletek modellezése 

történik meg, amelynek változtatásával az elmélet stabilitása tesztelhető. 

Mindegyik módszernek természetszerűen vannak bizonyos kockázatai, amelyeket 

érdemes figyelembe venni a kutatás tervezése során, hiszen a nagyfokú 

bizonytalanság és szignifikancia szint a kutatási eredmények torzulásához vezethet. 

A négy módszer integrálását és a tudományos kutatás során történő vegyes 

használatát tartják a kutatók11 megfelelőnek a számviteli információs rendszer 

kutatásában. 

 

A kutatásomban az egyes kutatók által javasolt módszereket ötvöztem, hiszen 

kvantitatív kutatással tártam fel a számviteli szoftverek alkalmazása és az 

információk feldolgozása közötti kapcsolatokat, induktív kutatás segítségével 

mértem fel a szoftvereket felhasználók minőségi elvárásait, majd ennek 

eredményeképpen deduktív módszerrel vázoltam a számviteli szoftverek 

                                                            
11 Ide sorolható többek között Hunton, Elliott (2008) és Miller (1999) is. 
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minőségmodelljét és a piaci alapú megközelítést követve a számvitel által előállított 

információk vizsgálatával kutattam a vállalkozások információs hatékonyságát, az 

információ és az alkalmazott számviteli szoftver kapcsolatát. 

A empirikus kutatás menetének a kialakítása a David – Dunn – McCarthy – Poston 

(1999) által javasolt módszereket figyelembe véve történt: 

 Az elmélet építésekor, kialakításakor feldolgozásra kerültek a számviteli 

információs rendszerrel és számviteli szoftverekkel kapcsolatos 

szakirodalmak, kutatások; 

 A terület tanulmányozásakor megtörtént az informatikai megoldások 

elterjedésének következtében felgyorsuló információ feldolgozás, tárolás és 

továbbítás vizsgálata; 

 A kérdőíves felmérések segítségével megvalósult a felállított hipotézisek 

igazolása, alátámasztása. 

 A laboratóriumi kísérletek pedig a számviteli szoftverek 

minőségmodelljének a kialakítására szolgáltak. 

 

 

1.4. A tudományos kutatás folyamata 

 

A megvalósított kutatás szakirodalmi feldolgozással veszi kezdetét, amelynek 

keretein belül a számvitel fogalmának és a történeti kialakulás mérföldköveinek 

ismertetése történik meg, majd a kutatás szempontjából nélkülözhetetlen témakörök 

és fogalmak tisztázása következik. A publikált és megjelent szakcikkek, 

szakirodalmak száma a számvitel és az informatika kapcsolatára vonatkozóan mind 

a hazai, mind a nemzetközi viszonylatokban csekély, ezért ezen definíciók már az 

előkutatások eredményeinek, tapasztalatainak figyelembe vételével kerül 

megfogalmazásra. 

A számvitel informatikai támogatottságának feltérképezésével indul a tudományos 

alapokon nyugvó kutatási folyamat, amelynél alapvető információkkal szolgált az 

interneten megjelent számviteli szoftvereket gyártó, forgalmazó vállalatok 

weblapjai, valamint az egyes programok felhasználási kézikönyve, leírási 
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dokumentációja. Mivel ezen gazdálkodó szervezetek száma igen jelentős, ezért az 

évente Magyarországon megrendezésre kerülő Számviteli szoftverbörzén12 

személyesen tapasztalt és a kiállító vállalatok képviselőivel folytatott interjúk 

keretében szerzett információkat is felhasználtam az egyes témakörök 

bemutatásakor. 

Mindezek figyelembe vételével és Babbie: A közgazdaságtudományi kutatás című 

könyvében leírtak segítségével került összeállításra több olyan statisztikai kérdőív, 

amely a vállalkozások körében használt számviteli szoftverekkel és a számviteli 

információgazdálkodással kapcsolatos kérdéseket tartalmazott.  

 

2. ábra: A Kutatási felmérés szakaszai 

 

Első szakasz
Általános felmérés

Második szakasz
Információkezelés

Harmadik szakasz
Információfeldolgozás, minőségelvárás

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A felmérést három körben folytattam le. Először egy általános tájékozódás 

keretében a vállalkozásoknál alkalmazott számviteli információs rendszer 

működését, a könyvelési feladatok ellátását kutattam, amelynek érdekében közel 

20.000 darab kérdőív került kiküldésre országosan. A 3.782 választ adó vállalkozás 

körében került postázásra a második kérdőív, amely már az alkalmazott számviteli 

szoftverrel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Mindezek segítségével az 

adatbázisok szerkezetét és integráltságát, az információ feldolgozásának 

hatékonyságát, illetve a hatékonyság fokát mértem.  

                                                            
12 A Számviteli szoftverbörzét a Trainex Kft. hozta létre, amely 2008‐ban és 2009‐ben Szoftverbörze 
megnevezéssel került megrendezésre. 
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A második kérdőívet visszaküldő kapcsolattartó – és egyben a vállalkozások 

számviteli rendszerét kezelő – személyek egy szűkebb, összesen 636 elemből álló, 

véletlenszerűen kiválaszott csoportjára vonatkozóan egy telefonos, illetve 

személyes interjú keretében kutattam a számviteli információk feldolgozásának 

lehetőségeit, valamint a számviteli szoftverekkel kapcsolatos hibák eredetét, 

összetételét, milyenségét, illetőleg az ezen programokkal kapcsolatos minőségi 

elvárásokat. 

 

 

1.5. A kutatás során használt kulcsfogalmak definiálása 

 

A kutatási tevékenység tervezésében és lefolytatásában központi szerepet tölt be az 

egyes kulcsfogalmak meghatározása, amelyek végigkísérik az egész folyamatot. 

A dolgozatban alapvetően a számviteli szoftverekkel, illetve a számviteli 

információfeldolgozással felmerült kérdések és sajátosságok kerülnek bemutatásra, 

ismertetésre. Mivel a magyar szakirodalmak nem használnak olyan fogalmakat, 

mint például a számviteli információ13, vagy a számviteli szoftver definíciója, ezért 

ezeknek a meghatározását az alapdefiníciók bemutatásán keresztül vezetem le, 

természetesen a nemzetközi számviteli szakkönyvek felhasználásával 

 

Az információnak egy adott rendszer számára új ismereteket nyújtó jelek, 

jelsorozatok jelentését nevezzük, amely egy korábbi ismereti szinthez képes új 

ismeretet jelent.14 Egy másfajta megközelítésben az információ olyan tájékozódást, 

közlést, adatot, ismeretet, hírt jelent, amely a címzett által értelmezhető, és 

amelynek célja a bizonytalanság csökkentése, a lehetséges alternatívák közötti 

döntés elősegítése.15 

 

                                                            
13 A számviteli információ kifejezés használata nem újkeletű, azonban definiálásra nem került. 
14 Paál (2001) 
15 Raffai (2003) 
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A számvitel a vállalkozás működése során bekövetkezett gazdasági események 

előre meghatározott rendszerben történő megfigyelése, mérése, feljegyzése, 

ellenőrzése, elemzése és közlése.16 

Anthony és Reece17 megfogalmazásában a számviteli információ a vállalat 

információs rendszerében rögzített, feldolgozott és továbbított információk jól 

körülhatárolható része, míg Johansson és Östman18 a számviteli rendszerben 

rögzített adathalmazzal azonosítja a fogalmat. 

 

Mindezek felhasználásával tehát számviteli információ alatt a vállalkozások 

gazdálkodását megbízhatóan és valósan ábrázoló vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmezőségi adathalmazt értjük. 

 

Az információs rendszer Langefors szerint a döntési tevékenységhez szükséges 

információk rendszerét jelenti, amely gyűjti, tárolja, feldolgozza és osztályozza az 

információkat. Brightman megfogalmazásában olyan rendszer, amely adatokat és 

információkat kap bemenetként, majd feldolgozás után eredményként (outputként) 

szintén információkat produkál.19 

Az információs rendszer célja összekapcsolni a fe3lhasználót egy olyan megfelelő 

információs forrással, melyre a felhasználónak aktuálisan szüksége van azzal az 

elvárással, hogy a felhasználó képes lesz elérni az információt, mely meg fog felelni 

az igényeinek.20 

 

Számviteli információs rendszer rögzíti a vállalkozást érintő gazdasági 

eseményeket, majd ezeket feldolgozva, megfelelő formában továbbítja a vezetői 

döntéseket hozó személyek/szervezetek részére, valamint hozzájárul a különböző 

elkészítendő jelentésekhez, a pénzügyi kimutatásokhoz, a költséggazdálkodási 

rendszerekhez és a kontrolling jelentésekhez. 

                                                            
16 Laáb (2006) könyve alapján. Ezen fejezetben nem célom a számvitel fogalmának mélyebb vizsgálata, arra 
majd a következő fejezetben kerül sor. Itt csak a számvitel egy aspektusból történő definiálása történik. 
17 Anthony  – Rreece (1983) 
18 Johansson. – Östman (1995) 
19 Raffai (2003) 
20 Cser– Németh (2007) 
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Számviteli szoftverek alatt a számviteli munkafolyamatok megkönnyítését, 

gyorsítását célzó olyan programokat értünk, amelyek segítségével a pénzügyi és 

vezetői számvitel információs igénye kielégíthető. 
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2. A SZÁMVITEL FEJLŐDÉSE, A TUDOMÁNYOK SZINTJÉRE 

EMELKEDÉSÉNEK A FOLYAMATA 

 

 

2.1. A számvitel fogalmi rendszere, a számvitellel kapcsolatos 

fogalmak definiálása 

 

A könyvvitel, könyvelés, számvitel kifejezések definiálására az idő folyamán sokan 

vállalkoztak, így nem nehéz elkülöníteni ezen meghatározásokat még akkor sem, ha 

a magyar szóhasználatban gyakran egymás szinonimájaként használjuk ezeket. 

Érdekesség, hogy amíg a német és az angol nyelv nem tesz különbséget a 

könyvvitel és a könyvelés szavak között, hiszen a német a Buchführung, az angol a 

book-keeping kifejezéseket használja, addig a magyar szakirodalomban élesen 

elkülönül a két definíció. A számvitel tekintetében már nincsenek ilyen 

különbözőségek, azonban a folyamatos fejlődésnek betudhatóan a fogalmi 

meghatározás egyre tágabb, egyre átfogóbb. 

 

A könyvvezetés alatt azt a tevékenységet értjük, amellyel a gazdasági események 

vagyonra és eredményre gyakorolt hatását rögzítjük. 

 

A könyvvitel egy rendszer, amely a gazdasági események rögzítésére törekszik 

olyan formában, hogy az általa megfigyelt és feljegyzett adatok felhasználásával 

összeállítható legyen a beszámoló. Tehát a könyvvitel voltaképpen tartalmazza a 

könyvvezetés folyamatát is. 

 

A számvitel a gazdálkodási folyamatokkal és állapotokkal kapcsolatban megjelenő 

információigények kielégítésének egyik eszköze, amely magában foglalja a 

megtörtént gazdálkodási események, illetve az azok következtében kialakult 

állapotok megfigyelését, numerikus leképezését, feljegyzését, értékelését, valamint 

az adatoknak egy erre a célra létrehozott zárt rendszerben való feldolgozását, 



28 
 

bemutatását, végül az így nyert információk korábbi, vagy más rendszerekben 

előállított információkkal való összevetését, elemzését.21 

 

A számvitel fogalma több jelentéstartalommal is bír, a számvitellel foglalkozó 

kutatók számos kifejezéssel illetik: 

 gyakorlati tevékenység, amelynek során a gazdálkodás folyamatait 

meghatározó rendszerben folyamatosan megfigyelik, feljegyzik, rendszerezik 

és feldolgozzák22, 

 módszertan, amellyel a megfigyelés, a mérés, a feljegyzés, és az összesítés, 

valamint az információképzés és szolgáltatás történik23 

 információrendszer, amely a gazdálkodó szervezetek tevékenységét, 

működését mutatja be24 

 az üzlet nyelve, amely az üzleti kommunikáció alapvető formája.25 

 alkalmazott tudomány, amely sajátos elméleti alapokkal és módszertannal 

rendelkezik, ugyanakkor épít a makro- és mikrogazdasággal foglalkozó 

tudományágak fogalmi apparátusára is.26 

 

A számvitel célja tehát az információk megfelelő formában történő 

továbbszolgáltatása az érdekeltek részére, amelynek érdekében  

 egyrészt megfigyeli, feljegyzi és méri a gazdasági eseményeket és az általuk 

okozott változásokat, 

 másrészt a dokumentált adatokat meghatározott, zárt rendszerben 

számbaveszi, összesíti, ellenőrzi, értékeli és elemzi. 

 

A számvitel feladatának az informálást, tájékoztatást tekinthetjük, amelyet 

sajátosan, kettős vetületben lát el, hiszen azon túl, hogy információkat szolgáltat a 

vállalkozással kapcsolatba kerülő természetes és jogi személyek (külső érdekeltek) 
                                                            
21 Pál (2007) 
22 Korom – Ormos – Veress (2005) 
23 Baricz –Róth (1994) 
24 Brewer – Garisson – Noreen (2005) 
25 Fess‐Warren (1988) 
26 Adorján – Bary – Dudás – Friedrich – Lukács – Pál – Róth – Sztanó – Ujvári – Veit (2001) 
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számára, információkkal látja el a vállalkozás vezetői, tulajdonosait, a döntési 

jogosultsággal rendelkező vállalaton belüli szerveket, személyeket is (belső 

érdekeltek).  

 

 

2.2. A számviteli diszciplína fejlődése, módszertani 

megközelítése 

 

A számvitel történeti kialakulását tekintve elmondható, hogy az idő folyamán több 

mérföldkőnek nevezhető fejlődési szakaszt különböztethetünk meg, amelyek 

jelentős befolyással hatottak a számviteli megközelítésekre, az elméletre és a 

gyakorlatra egyaránt. (3. ábra) 

 

3. ábra: A számvitel fejlődése 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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2.2.1. Kezdeti szakasz – korai számviteli technikák 

 

A kezdeti szakaszban, amely az őskortól egészen a XIV-XV. századik húzódik, még 

nem beszélhetünk igazán kiforrott módszertanról, inkább csak egyfajta 

nyilvántartási tevékenységek kielégítésére létesített számbavétel valósult meg, 

amely elsősorban a kereskedelem és ezáltal az üzleti tevékenységek fejlődésének 

köszönhető.  

Több kutatási felmérés is arra az eredményre jutott, hogy már az írás elterjedése 

előtt különböző rajzképeket, szimbólumokat használtak alapvető információk 

kimutatására, ilyen például az agyagtáblákon rögzített leltár és egyéb adatok 

(Babilónia, Egyiptom, Görög és Római Birodalom). Az írás kialakulásával, majd 

rohamos elterjedésével egyre inkább elfogadottá váltak a vagyonnal kapcsolatos 

kimutatások, nyilvántartások megjelenése. 

 

2.2.2. A könyvvitel tudományának első mérföldköve, az első írásos 

publikáció megjelenése 

 

Az elterjedt különböző dokumentációs nyilvántartási rendszerek a kereskedelmi 

folyamatok nagymértékű fejlődésének már nem feleltek meg. A hitelezők, szállítók 

nem tudták megfelelő biztonsággal értelmezni, értékelni a különböző rendszerekben 

előállított információk pontosságát, megbízhatóságát, mivel nem volt semmilyen, 

általános érvényűnek tekinthető szabályozás a gazdasági műveletek elszámolását 

illetően. 

Az első „kézzel fogható” eredményt a számvitel kialakulásának történelmében 

kétségtelenül Fra Luca [Paciolo] dal Borgo San Sepolcro alkotta, aki 1494-ben 

Velencében jelentette meg a „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e 

Proportionalita" („Az aritmetika, a geometria, az arányok és arányosságok 

összefoglalása") című könyvét, amely nem más, mint a kettős könyvelést 

nyomtatásban először bemutató összefoglaló műalkotás. A megjelentetett 

kiadványban a szerző az akkoriban elterjedt kettős könyvviteli elméletet és 

gyakorlatot adta közre.  
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Fontos megjegyezni, hogy a kettős könyvvitel módszertanának kidolgozása nem Fra 

Luca Paciolo nevéhez kötődik, hiszen az elszámolás technikáját az akkoriban 

rohamosan fejlődő és világméreteket öltő kereskedelemben már alkalmazták, 

viszont a számvitel terjesztésében, tanításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

A kettős könyvvitel kialakulása és fejlődése egyértelműen Itáliából indult, majd 

folyamatos térhódítás mellett több, európai országban is elterjedté vált, így a mai 

Németországban, Franciaországban, Nagy Britanniában és Spanyolországban. 

 

2.2.3. A főkönyvi számlák centralizálásával kialakult elméletek 

térhódítása – a számlaelméletek 

 

A következő, nagy horderejű fordulatot a XVIII. században megjelent 

számlaelméletek27 hozták, amelyek a könyvelési elméletektől lényegesen kevesebb 

technikai, viszont több tudományos vonást mutatnak.  

 

4. ábra: Számlaelméletek 

 

SZÁMLAELMÉLETEK

Perszonális számlaelméletek Materiális számlaelméletek

- egyszámlasoros
- kétszámlasoros

- kétszámlasoros
  (Augspurg (1852),
  Hügli  (1887), Schär (1888))
- háromszámlasoros
  (Leitner (1909), Le Coutre
  (1926), Niklish (1911))
- négyszámlasoros
  (Schmalenbach (1927),
  Burri (1940))  

(Forrás: Baricz – Róth (1994) alapján saját szerkesztés) 

 

                                                            
27 Baricz – Róth (1994) 
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Lényegüket tekintve – amint az ábrán is jól látható – két alaptípust 

különböztethetünk meg: 

 a perszonális számlaelméleteket és 

 a materiális számlaelméleteket. 

 

A perszonális számlaelméletek – amelyen belül egyszámlasoros és kétszámlasoros 

elmélet alakult ki – a számlákat formai szempontból csoportosítják és minden 

számla mögé egy-egy személyt rendeltek. A számlákat tehát megszemélyesítették 

és úgy vélték, hogy a könyvelés már nem a vagyontárgyak mozgásának 

kimutatására irányul, hanem a tényleges tartozások és követelések rögzítésére. A 

kialakult általános könyvelési szabály ezen elméleteknél a következő: aki ad, az 

követel, aki kap, az pedig tartozik. Könnyen belátható, hogy az üzleti élet 

fejlődésével ezen felfogás és szemlélet idővel megdőlt és helyette azon 

követelmény lépett, amely a számlákat a gazdasági tartalma alapján csoportosította. 

 

A materiális elméletek ezt a problémát oldották meg, azaz a számlákat gazdasági 

és jogi tartalmuk szerint kategorizálják, amelyen belül megkülönböztetünk: 

 kétszámlasoros, 

 háromszámlasoros és  

 négyszámlasoros elméletet. 

 

A kétszámlasoros számlaelméletek közül az egységes számlájú és az ellentétes 

számlájú kétszámlasoros elméletet érdemes kiemelni.  

Az egységes számlájú kétszámlasoros számlaelmélet tulajdonsága egyrészt, hogy a 

számláknak két csoportját különbözteti meg a vagyonrész számlák és a tisztavagyon 

számlák vonatkozásában, másrészt pedig egységesíti az összes számla viselkedését, 

hiszen a tartozik oldalt pozitívnak, a követel oldalt negatívnak feltételezi. 

Az ellentétes számlájú kétszámlasoros elmélet a vagyonról kettős nyilvántartást 

vezet, egyet az alkotórészek szerinti (aktív, passzív) vagyonról és egyet a tiszta 

vagyonról, illetve a vagyonrész számlákon a vagyon növekedését a tartozik, 
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csökkenését a követel oldalon, míg a tiszta vagyon esetében éppen fordítva 

ábrázolja. 

 

A háromszámlasoros számlaelmélet képviselői szerint a számlák három önálló 

fajtája különböztethető meg: 

 aktívák (a mai fogalmak szerint az eszközök), 

 passzívák (a mai fogalmak szerint az idegen források) és 

 tiszta vagyon (a mai fogalmak szerint a saját tőke). 

A kétszámlasoros és a háromszámlasoros számlaelmélet között voltaképpen csak az 

alapösszefüggések tekintetében van eltérés. 

 

A négyszámlasoros számlaelméletben – Burri (1940) nyomán – az aktívák, a 

passzívák, a hozamok és a ráfordítások jelentették a négy számlát, amelyben 

ráfordítások alatt a költségnemek összegét, a hozamok alatt pedig a bevételeket kell 

érteni. 

A jelenlegi négyszámlasoros elmélet alapját Schmalenbach: Der Kontenrahmen 

(1927) műve szolgáltatja még akkor is, ha ezt konkrétan a szerző nem is említi meg 

könyvében. A számlákat a következő négy csoportba sorolta: 

 eszköz számlák, 

 forrás számlák, 

 költségszámlák és  

 eredményszámlák. 

Az első két számlasor (eszköz és forrás) változatlanul a vagyonmérleg 

összeállításának alapjául szolgálnak, azonban szorosan kapcsolódnak hozzájuk a 

többletinformációkkal rendelkező költség és eredményszámlák. A harmadik 

számlasor (költségszámlák) a vállalat által megvalósított tevékenységek költségeiről 

nyújt információkat egy adott időszakban. A negyedik számlasor 

(eredményszámlák) pedig a vállalat realizált tevékenységeinek hozamairól és 

ráfordításairól ad valós képet. 
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2.2.4. A mérleg összeállítás szabályainak rendszerbe foglalásával 

kialakult nézetek elterjedése – a mérlegelméletek 

 

A mérlegelméletekre vonatkozóan Baricz: Mérlegtan című könyve szolgál alapul. A 

XX. század elején jelentek meg a mérlegelméletek, amelyek egy adott célból 

kiindulva a mérleg összeállítás szabályait fogalmazták meg részletesen, összefüggő 

rendszerben kifejtve az értékelési elveket, eljárásokat és a mérleg tagolását. 

A mérlegösszeállítási munkák során a döntési játéktér és az ebből eredő hatások 

széles skálán változhatnak, ennek következtében az 1900-as évek elején az elméleti 

és gyakorlati szakemberek figyelmének középpontjába kerültek és az 1920-as 

években egyre-másra jelentek meg tanulmányok, amelyek a felmerülő problémák 

feltárásán és megoldásán keresztül a mérlegösszeállítási munkák egyszerűsítésére 

törekedtek.  

A felmerült problémák egyszerűsítésére azonban csak akkor adódik lehetőség, ha a 

mérlegösszeállítási munkálatokat egy-egy cél elérésének alárendelik, tehát el kell 

dönteni, hogy a vagyon és saját tőke, vagy az eredmény meghatározásának adnak-e 

prioritást. 

A mérlegelméletek gyakorlati ütköztetésére 1930-ban került sor, amely során 

számos probléma merült fel, s hatására a mérlegelméletek közelebb kerültek 

egymáshoz, miközben lényegüket továbbra is megőrizték. A mérlegelméleti 

kutatások – a világháborús időszaknak köszönhető megtorpanást követően – az 

1960-as évek elején folytatódtak, amikor előtérbe került az adózandó eredmény 

megállapításának kérdése, majd 1970-ben az infláció.  

A mérlegelméleti kutatások nemcsak a mérlegösszeállítás kérdéseire korlátozódtak, 

hanem a mérleg és az információigénylők résztvevői kapcsolatának 

tanulmányozására, a várható viselkedés megmagyarázására. 
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5. ábra: Mérlegelméletek 

 

MÉRLEGELMÉLETEK

Materális
mérlegelméletek

Reáltudományos
mérlegelméletek

 statikus
(Rieger (1928),
Nicklisch (1932),
Le Coutre (1949))

 dinamikus
(Schmalenbach
(1919),
Kosiol (1930 évek
vége))

 organikus
(Schmidt (1929)
Sommerfeld
(1926))

 klasszikus
mérlegelméletek
továbbfejlesztése
(Feuerbaum
(1966),
Fischer (1906),
Käefer)

 klasszikus
mérlegelméleteket
meghaladó
kísérletek
(Moxter (1966),
Busse von Colbe
(1966),
Heinen (1975))

 
(Forrás: Baricz – Róth (1994) alapján saját szerkesztés) 

 

A mérlegelméleteket tehát két nagy csoportba sorolhatjuk: 

 materiális mérlegelméletek, amelyek egy-egy mérlegcélból kiindulva a 

kialakított mérlegmodell alapján levezetik azokat a mérlegkészítési 

szabályokat (aktiválás és passziválás kritériumai, értékelési elvek és 

eljárások, mérlegtagolás), amelyek segítségével a mérleg céljául kitűzött 

közlési tartalmat el tudja érni, 

 reáltudományos mérlegelméletek, amelyek a koalíciós tagok érdekeiből, 

információs igényeiből kiindulva vizsgálják a mérlegkialakítás lehetőségeit 

és tesznek javaslatokat a mérleg készítésére annak érdekében, hogy a 

koalíciós tagok viselkedését befolyásolhassák. 
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2.2.4.1. Materiális mérlegelméletek 

 

A materiális mérlegelméletek három fő csoportját különböztetjük meg, ezek: 

 statikus, 

 dinamikus és 

 organikus. 

 

A statikus mérlegelméletben a mérleg összeállításának fő célja a vállalati 

vagyonnak, ezen belül a saját tőkéjének meghatározása és annak célszerű 

tagolásának bemutatása. Az időérték elv alapján – napi piaci értéken – értékelik az 

eszközöket, illetve a forrásokat, és az eredmény megállapításával nem foglalkoznak. 

Ennek oka, hogy az eredmény a mérleg alapján képződik, illetőleg az eredményt 

alárendelt célként kezelik. A statikus mérlegelméletek legjelentősebb képviselői:  

 Rieger (1928), aki alapvetően az értéktannal foglalkozott, és a vagyontárgyak 

jövőbeli értékét a mérlegösszeállítás fordulónapjára számított diszkontált 

értékén kívánta meghatározni. 

 Nichlish (1932), aki inkább a tagolástannal foglalkozott, és kialakította az 

eszközök, és források egy olyan csoportosítását, amely a mai napig érvényes. 

 Le Courte (1949) totális mérlegfelfogásában mind az értéktan, mind a 

tagolástan dominál, amely abban az értelemben statikus mérlegfelfogás, 

hogy a tőkeszerkezet bemutatását kiemelten fontosnak véli, de a bekerülési 

értéken történő értékelés alkalmazásával elmélete már mutat „dinamikus 

jegyeket” is. 

 

A dinamikus mérlegelmélet fő célja a realizált eredmény meghatározása. Abból a 

feltételezésből indul ki, hogy a vállalkozás a tevékenységet a jövőben is folytatni 

kívánja és kevésbé fontos, hogy mennyit érne a vállalkozás egy esetleges 

felszámolás esetén. Az eszközök és források értékelése a realizációs elv alapján – 

aktualizált bekerülési értéken – történik, ezért a reális vagyon meghatározása nem 

várható el e mérlegelmélettől. A dinamikus mérlegelméletek legjelentősebb 

képviselői: 
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 Schmalenbach (1919) a reálfolyamatokból kiindulva a függő tételek 

figyelembe vételével eredmény- és vagyonmérleget állított össze. 

Meghatározta a vállalkozás realizált eredményét. Arra az időszakra számolta 

el az eredményeket, amely időszak kibocsátásához tartoztak függetlenül a 

tevékenységet kísérő pénzmozgásoktól. 

 Kosiol (1930-as évek végén) pagatórikus mérlegelmélete a 

pénzfolyamatokból indult ki, és ellentétben a klasszikus dinamikus 

mérlegelmélettel az időszak eredményét nem a naturális folyamatokból, 

hanem a pénzmozgásokból vezeti le. Tehát ugyanahhoz a realizált 

eredményhez jut el, azonban más a kiindulási pontja és a mérleg tagolása. 

 

Az organikus mérlegelmélet célja egymás mellett és azonos súllyal szerepeltetni 

mind a reális vagyonérték meghatározását, mind a reális eredmény kiszámítását. A 

vagyon reálértékének meghatározása az időérték elv alkalmazásával történik a napi 

árakon történő értékelés segítségével. A képződött eredmény megbontásához, a 

felosztható eredmény kiszámítása céljából a realizációs elv szükséges a bekerülési 

árakon történő értékelés segítségével. Két fő képviselője: 

 Schmidt (1929) szerint a javak szerinti tőkemegtartásra kell törekedni. Olyan 

mérlegkészítést javasol, amely a vagyont fordulónapi értéken tartalmazza, az 

eredményt pedig három részre osztja: a normál eredményre, az árváltozásból 

eredő látszateredményre, illetve az eszközök átértékelésének eredményére. 

Mérlegelmélete nem került bevezetésre, mert – amellett hogy két mérleg 

összeállítását kívánja meg – folyamatos kettős értékelést igényel az 

árváltozásból származó látszateredmény kimutatásához. 

 Sommerfeld (1926) eudinamikus mérlegfelfogása, a mérleget nem csak mint 

pénzelszámolást, hanem mint mennyiségi elszámolást is értelmezi. a 

kvalifikált tőke megtartás híve, azaz felfogása szerint a saját tőkének a javak 

szerinti tőkemegtartáson kívül a gazdaság összfejlődésének megfelelően is 

kell alakulnia, és csak az ezeken felül képződött eredményt fogadja el mérleg 

szerinti eredményként. A mérlegében kimutatott eredményt négyféle 

tartalékkal csökkenti: 
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o a növekedésbiztonsági tartalékkal, 

o az elhatárolási tartalékkal, 

o a krízis tartalékkal és 

o az osztalék kiegyenlítési tartalékkal. 

 

A mai magyar számviteli szabályozás szerint a fordulónapra készítendő mérleg a 

dinamikus mérlegelméleten alapul, mivel a kimutatandó eredmény alapvetően a 

realizált eredmény. A mérleg struktúrája Nichlish tagolástanjának megfelelő, míg az 

eredménykimutatás tagolásában Schmalenbach, illetve Kosiol kategóriái jelennek 

meg.  

 

2.2.4.2. Reáltudományos mérlegelméletek 

 

A reáltudományos kutatások két csoportba sorolhatók: 

 klasszikus mérlegelméletek továbbfejlesztése, 

 klasszikus mérlegelméleteket meghaladó kísérletek. 

 

A klasszikus mérlegelméletek továbbfejlesztésén alapuló kísérletek közé 

tartoznak a rentabilitás számításra orientált felfogások, a funkció elemző, a 

tőkemegtartás orientációjú mérlegfelfogások, valamint a jövőorientált 

mérlegfelfogások. Ezek a mérlegfelfogások a mérlegen belül kívánják elérni a 

koalíció tagjai számára szükséges többlet információkat, nem szakítanak az 

alapvető mérlegelméletekkel, hanem arra építve kísérlik meg a mérleg információ 

tartalmának továbbfejlesztését. Így például a tőkeorientációjú mérlegfelfogások 

leginkább azzal lépnek túl az organikus mérlegelméleten, hogy az árváltozásból 

származó látszateredmény kimutatásához nem szükséges elméletükben a folyamatos 

átszámítás, azt az időszak eleji és időszak végi állományokhoz kapcsolódva 

egyszerűbbé teszik. 

 

A klasszikus mérlegelméletet meghaladó kísérletek ezzel szemben abból 

indulnak ki, hogy a koalíció tagjai által igényelt információk teljesen vagy részben 
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mérlegen kívül készített kimutatásokkal vagy kiegészítő mérlegekkel elégíthetőek 

ki. Két irányzata az antimérleg felfogások, illetve a többcélú mérlegfelfogás. 

Az antimérleg felfogások szerint a mérleg egy múltra irányuló utóelszámolás és 

ezért ennek információs tartalma a külső felhasználók számára olyan csekély, hogy 

azt más kimutatások összeállításával pótolni kell. Moxter (1966) az új kimutatást 

egy pénzügyi tervorientált táblázatként képzelte el, amelyben a befizetéseket és a 

kifizetéseket az átvevők vagy teljesítők szerint és a felhasználási célok szerint 

részletezi, Busse von Colbe (1966) a megoldást egy tőkefolyamat-elszámolás 

elkészítésében látja. Szerinte a mérleg egyoldalúan az eredmény kiszámítására 

irányul, amelynek következtében a likviditási helyre vonatkozóan semmilyen 

ismertetést nem ad, ezért egy olyan kimutatást kell elkészíteni. Ezzel a tényleges 

múltbeli folyamatokra épülve a tőke eredetére és felhasználására lehet rámutatni, 

miközben kiküszöbölhetjük az egyedi értékelésből eredő bizonytalanságokat. 

Moxter és Busse von Colbe hatására elindult kutatómunka eredménye a likviditási 

mérleg, a tőkeforgalmi kimutatás, illetve a cash-flow kimutatás. 

Heinen28 többcélú mérlegfelfogásának kiindulópontja az, hogy ha képesek vagyunk 

a mérlegcélokat teljes körűen felmérni és a köztük lévő kapcsolatokat rendezni, 

akkor kialakítható egy olyan többcélú mérlegelmélet, amely a célokhoz kapcsolódó 

szabályokat egyértelműen levezeti és a megoldást egy alapmérlegben és az azt 

kiegészítő részmérlegben adja meg. Szerinte az alapmérleg egy bekerülési árakon 

összeállított mérleg lehet, amely a realizált eredményt és a vállalatba helyezett 

eszközök múltbeli, pontosabban aktualizált múltbeli árakon számított értékét 

mutatja. Ezt a mérleget kell kiegészíteni olyan önálló mérlegekkel, amelyek 

lehetőséget adnak: 

 a dokumentálási feladatok ellátására, 

 az adósságfedezet ellenőrzésére, 

 a vagyonzárolás céljára, 

 a nyereségfelosztás céljaira, 

 a jövedelemadózás céljára, 

 a részesedés értékelés céljára és  
                                                            
28 Heinen (1983) 
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 a teljesítőképesség befolyásolásának céljára. 

Heinen többcélú mérlegelmélete választ kíván adni a gyakorlat által felvetett 

kérdésekre, azonban az ezzel párosuló munkamennyiség nagysága a gyakorlati 

bevezetést gátolja. 

Az informatikai megoldások bővülésével és a számvitel szoftverek megjelenésével 

gyakorlatilag a Heinen-mérlegelmélet kidolgozásának, technikai korlátjai elhárultak 

ugyan, azonban az elmélet továbbgondolása még várat magára. 

 

 

2.3. Új elvárások tükrében: A számvitel megközelítése a 21. 

században 

 

A kereskedelmi tevékenységek nagymértékű fejlődésével fogalmazódott meg 

elsőként az igény, hogy a különböző számviteli elszámolásokat, nyilvántartásokat 

egységes elvek szerint összehasonlíthatóvá, mások által is mérhetővé és egységessé 

tegyék. Ezen törekvések azonban nemhogy egy azonos szemléletű számviteli 

szabályozást hívtak életre, hanem éppen ellentétesen különböző normarendszerek 

fejlődtek ki, amelyek más-más szempontokra helyezték a hangsúlyt. 

Az önálló rendszerek kialakításával az egyes országok, illetve ország csoportok 

olyan sajátos helyzetet idéztek elő, amelynek eredményeképpen több számviteli 

rendszerről beszélhetünk. 

 

Egy-egy ország számviteli rendszerén több normarendszer hatását lehet érezni, 

amelyek eltérő személyiségjegyekkel rendelkeznek, azonban minden egyes terület a 

sajátos gazdasági, politikai, jogi és kulturális adottságait az évek során megőrizte. 

Talán ennek tudható be az a megállapítás, hogy az egységes számviteli rendszer 

létrehozása mindig nem várt akadályokba ütközik és megmarad a „csodálatos álom” 

színterén. 

Az idők folyamán a gazdagági súlyponteltolódásoknak köszönhetően általánosan 

három nagy normarendszerről beszélhetünk, amelyet a következő ábra illusztrál. 
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6. ábra: Fontosabb számviteli normarendszerek 

 

         US-GAAP

IAS-IFRS

                EU direktívák

 
(Forrás: Ladó (1995) alapján) 

 

2.3.1. Az európai unió számviteli szabályozása 

 

Az Európai Unió számviteli tagoltságát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az unió 

létrejöttével csak részben oldódtak meg az egységesítési törekvések, hiszen a 

sokszínűség hangsúlyozása mellett két olyan országcsoportot és ezzel egyetemben 

két olyan számviteli gyakorlatot lehet említeni, amelyek meghatározók az európai 

szabályozás kialakulásában. Ez a két normarendszer a kontinentális és az angolszász 

megközelítés. A két – részben eltérő – felfogás közötti ellentéteket, feszültségeket 

az EU által kidolgozott és bevezetett irányelvek kötelező adaptálásával igyekeztek 

és igyekeznek napjainkban is orvosolni. 

 

2.3.1.1. Kontinentális számviteli gyakorlat – a hagyományok mentén 

 

A kontinentális gyakorlat a kodifikált jogon alapszik, amelynek értelmében 

törvényekkel, rendeletekkel szabályozzák a számviteli folyamatokat. Jellemző 

ismérve, hogy törekszik az adóztatás, a társasági jog és a beszámolási rendszer 

összekapcsolására. 

 

Kiemelt feladatának a hitelezők érdekeinek védelmét tekinti, amelynek 

következtében az óvatosság elvét hangsúlyozza, egyesek szerint inkább 
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túlhangsúlyozza. Mindezekre alapozva alacsonyabb eredmény, illetve eszközérték 

kimutatását követeli meg, amely erőteljesebb tartalékolási igényt és a realizált 

tételek bemutatására való törekvést eredményez. Ezekben az országokban a 

nyereségadó alapját normatív módon szabályozzák és a számviteli eredményből 

kiindulva vezetik azt le. 

 

2.3.1.2. Realista felfogás? Az angolszász gyakorlat 

 

Az Egyesült Királyságban és Írországban –  illetve ide sorolható Hollandia és Dánia 

is – a számvitel szabályozása alapvetően a precedens jogra, azaz a bírói jogalkotásra 

épül. Ennek a legfőbb jellemzője, hogy egyedi esetekből indulnak ki az általánosan 

megfogalmazott szabályok alapján. 

 

Az információk nyilvánosságra hozatala széles körben történik, mivel a tőzsdék, a 

befektetők szerepét és a szereplők valós információkkal történő kiszolgálását 

tekintik fontos feladatnak. 

A kontinentális számviteli gyakorlattal ellentétben az óvatosság elvének jelentősége 

kisebb, hiszen az elsődleges szempont a befektetők védelme, azaz a valódi és hű 

összkép biztosítása. Mindezek tehát nagyobb eredményt és eszközértéket, illetve 

alacsonyabb tartalékképzést követelnek meg a számviteli beszámolókban.  

A szakmai szervezetek értelmezései, eljárásai is jelentőséggel bírhatnak, ezért a 

gyakorlatban közelebb állónak, rugalmasabbnak tekinthetők. Az adóalap 

kiszámításánál lényeges mértékben eltérést tesz lehetővé a számviteli 

információktól. 

 

2.3.1.3. Az Európai Unió számvitelt érintő irányelvei 

 

Az Európai Unió tagországok számviteli rendszerét különböző előírások 

befolyásolják, amelyeket a következő ábra szemléltet: 

 



43 
 

7. ábra: Az EU számviteli szabályozása 

 

Törvények, rendeletek

Az Európai Unió számviteli szabályozása

Szakmai irányelvek

Szakmai szervezetek
ajánlásai  

 (Forrás: saját szerkesztés) 

 

Az EU-n belüli országok saját számviteli rendszerét önálló törvény szabályozza, 

azonban ennek mértéke és befolyása tagonként változó.  

A törvények felhatalmazzák a kormányokat, hogy rendeletek formájában 

szabályozzák a számvitelt. Minden ország figyelembe veszi és kötelezően adaptálja 

az Európai Unió számvitelt szabályozó irányelveit.  

Az egyes szervezeti, számviteli standardokat (szakmai szabályokat) – a 

tagállamokban különböző szinteken – független bizottságok fogalmazzák meg. A 

bizottságok a szakterület képviselőiből, kormányzati szervek delegáltjaiból, 

egyetemi, főiskolai oktatókból, szakmai testületek által megválasztott tagokból 

állhatnak. 

A szakmai kamarák, egyesületek, egyéb szervezetek nem kizárólag a 

standardbizottságban résztvevő képviselők útján tudják befolyásolni a számvitel 

szabályozási munkálatait. Európában mind az üzleti szféra, mind a költségvetési 

szektor, sőt önálló intézmények (kutató intézetek, felsőoktatás) is eredményesen 

hangoztatják véleményüket a szakmát illető jelentős kérdésekben. 

Az Európai Unió által megfogalmazott, a számviteli szabályozást befolyásoló 

három irányelve: 

 a 78/660. (4. sz.) irányelv az éves beszámolóról (1978. július 1.) 

 a 89/349. (7. sz.) irányelv a konszolidált beszámolóról, (1983. június 13.) 
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 a 84/253. (8. sz.) irányelv a számviteli dokumentumok törvényes 

könyvvizsgálatának elvégzéséért felelős személyek működésének 

engedélyezéséről (1984. április 10.) 

A négyes számú irányelv célja javítani a pénzügyi beszámolók 

összehasonlíthatóságát a különbségek csökkentésével és minimális 

követelményeket megfogalmazásával, a számviteli szabályok teljes harmonizálása, 

egységes közösségi számviteli szabályok létrehozása nélkül. A mérleg tételeinek 

értékelésére választási lehetőséget ad, így lehet általánosan a múltbeli (bekerülési) 

értékükből kiinduló értéken, vagy bizonyos tételek esetében az aktualizált értéken 

szerepeltetni. 

A hetedik irányelv hivatott harmonizálni a vállalatcsoportok számviteli 

beszámolójának gyakorlatát. A direktíva elsődleges feladatának tekinthető, hogy 

az egységes gazdasági szereplőként megjelenő vállalatcsoportokról nyilvánosságra 

hozott információk alapvetően azonos szabályok alapján készüljenek el, biztosítva 

ezzel az összehasonlíthatóságot. Ezen felül eligazítást ad a jogok számítási 

módjára vonatkozóan, meghatározza a bevonandó vállalatok körét, a mentesség 

kritériumait. 

A nyolcadik irányelv összehangoló intézkedéseket tartalmaz a tagállamok 

törvényeire, rendeleteire és közigazgatási rendelkezéseire vonatkozóan 

meghatározott felelős személyek – könyvvizsgálók - tekintetében. E személyek 

felelősek a társaságok éves beszámolójának, a vállalatcsoportok konszolidált éves 

beszámolójának kötelező könyvvizsgálatának elvégzéséért, annak ellenőrzéséért, 

hogy az üzleti jelentés összhangban áll-e az éves beszámolóval. 

Az irányelvek az Európai Unió tagországai számára, így Magyarországra nézve is 

kötelezően adaptálható jelleggel kerültek kihirdetésre, amelynek megfelelően a 

magyar számviteli törvényt is aktualizálták. 
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2.3.2. A túlsó parton … – Az Egyesült Államok szabályozása 

 

Az USA-ban érvényesülő US-GAAP-et az Amerikai Egyesült Államok 

standardalkotó szervezete, az FASB (Pénzügyi-számviteli Standardbizottság) 

léptette életbe 1973-ban. 

Ezek, az Általánosan Elfogadott Számviteli Elvek Előírásai elnevezéssel illetett 

standardok tartalmazzák a számviteli szabályozásra vonatkozó alapelveket, 

módszereket, eljárásokat és könyvviteli elszámolásokat. Ennek következtében olyan 

sajátos számviteli rendszernek tekinthető, amelyben az erre felhatalmazott szakmai 

szervezetek által kiadott, lényegében jogszabályként kezelt előírások mellett nagy 

szerep jut a bírósági döntéseknek. Az US GAAP „esetjog”, ahol az egyes 

szabályokhoz csatolásra kerültek a kapcsolódó korábbi bírósági döntések is, így 

terjedelme igen jelentősnek mondható. 

Az US-GAAP zártságára utal, hogy minden olyan vállalat, amelyet jegyeznek az 

amerikai tőzsdéken, köteles a US-GAAP szerint is elkészíteni a beszámolóját. 

Egy olyan nagyon részletes és mindenre kiterjedő szabványgyűjteményről van szó, 

amelyben az összes elképzelhető esetre találunk valamilyen megoldást. A 

részletezettség ellenére azonban az US-GAAP-ben sokkal nagyobb a lehetőség a 

„kreatív számvitel” alkalmazására, vagyis olyan beszámolók készítésére, amelyek 

nem mindig megbízható információkon alapulnak. Éppen ezek a kivételek vezettek 

például a nagy visszhangot kiváltó könyvvizsgálói botrányokhoz, amelyek például 

az ENRON nevű társaság megszűnéséhez vezettek, és sokak szerint a jelenlegi, 

eredetileg az USÁ-ban kialakuló és onnan tovagyűrűző hitel- és gazdasági válság is 

elsősorban ezen kreatív számviteli megoldások egyik súlyos következményeként 

értékelhető. 

 

2.3.3. Lépések az egységes számvitel irányába: Nemzetközi Számviteli 

Standardok 

 

A nemzetközi számviteli standardok olyan számviteli előírásoknak tekinthetők, 

amelyek összefoglalják a számviteli alapelveket, módszereket és eljárásokat, annak 
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érdekében, hogy az alkalmazásukkal elkészített éves beszámolók nemzetközileg 

összehasonlíthatók legyenek. 

1973-ban független magántestületként jött létre (a napjainkban több mint 100 

ország, több mint 143 tagszervezetét magába foglaló) IASC29, amely a különböző 

országokban készített beszámolók egységesítését tűzte ki céljának. Ezek az 

előírások nem kötelező jellegűek, nem pótolják és nem is bírálják az egyes országok 

saját számviteli szabályozását.  

Az IASC céljai:  

 megfogalmazni, és közzétenni a pénzügyi beszámolók összeállítása során 

betartandó számviteli standardokat, illetve 

 közreműködni a pénzügyi beszámolók összeállítására vonatkozó szabályok 

és eljárások harmonizációjában. 

2001-ben jött létre a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság átalakulásával a 

Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB), amelynek fő feladata a régi IASC 

által elfogadott standardok átvétele és új néven standardok létrehozása. A Testület 

megalakulásától kibocsátott standardokat Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardoknak (IFRS-ek) hívják, ez különbözteti meg őket az IASC által 

kibocsátott IAS-ektől. 

Jelenleg 37 standard (29 IAS és 8 IFRS) és a hozzájuk kapcsolódó 27 értelmezés 

(16 IFRIC30 és 11 SIC31) van hatályban, amelyek alkalmazását a világ 112 

országában írják elő kötelező jelleggel, vagy teszik azt lehetővé32. 

A standardok használata során több nehézséggel találjuk szembe magunkat. (Az 

említett 27 értelmezés önmagában is jelzi, hogy egyes előírások magyarázatra 

szorulnak.) Az országok különbözőképpen viszonyulnak a Nemzetközi Számviteli 

Standardokhoz, hasonlóképpen eltérő a szakmai szervezetek megítélése is. 

Az Európai Unió 1999-ben rögzítette, 2002-ben megerősítette, hogy a Nemzetközi 

Számviteli Standardok irányába kíván haladni, először az európai direktívák és a 

nemzetközi standardok összehasonlítása, majd közelítése módszerével. 
                                                            
29 International Accounting Standars Communitee – Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság 
30  International  Financial  Reporting  Interpretations  Committee:  Nemzetközi  Pénzügyi  Beszámolási 
Értelmező Bizottság 
31 Standard Interpreter Comitee ‐ Állandó Standardértelmező Bizottság 
32 Birch (2008) 
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Megállapították, hogy nincsenek olyan eltérések a két rendszer között, amelyek 

áthidalása nem lenne megoldható, így 2005-től kötelezővé tették a tőzsdén 

megjelenő cégek számára a konszolidált beszámolók összeállításánál a Nemzetközi 

Számviteli Standardok használatát. A magyarországi gyakorlat is ebbe az irányba 

halad. 

 

Az IAS-IFRS rendszernek komoly előnyei vannak az US-GAAP-pel szemben, 

mivel az utóbbi „szabályalapú” amelynek következtében folyamatos viták alakulnak 

ki, hogy a felajánlott lehetőségek közül mikor melyiket kell alkalmazni. Ezzel 

szemben az IFRS – amely természetesen szintén nem minősül vitamentesnek – 

„elveken alapul”, tehát az érvelés sokkal inkább az alkalmazásának mikéntjéről 

szól.  

A már az előbbiekben említett ENRON-botrány és a napjaink gazdálkodását is 

erőteljesen befolyásoló gazdasági és hitelválság is a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok globális szintű, számviteli standarddá válását segítik elő, 

amelyet már az amerikai Állandó Standardértelmező Bizottság (SIC) is támogat. 

 

 

2.4. A számvitel, mint rendszermodell összetevői, hagyományos 

és funkcionális osztályozása 

 

A számvitel részekre történő bontásakor két megközelítést szokás 

megkülönböztetni, a hagyományos és a funkcionális (modern) szemléletet.  

 

A hagyományos megközelítés szerint a számvitelt alapvetően négy részre osztható: 

 könyvvitel (könyvvezetés), 

 beszámolókészítés, 

 költség és önköltségszámítás és 

 bizonylati rendszer. 
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A könyvvitel a gazdasági rendszer keretein belül lezajló, a vagyoni, pénzügyi, 

jövedelmi helyzetet megváltoztató eseményekről (gazdasági események) rögzített 

adatok folyamatos, adott módszertan segítségével történő nyilvántartása, kezelése és 

feldolgozása. 

 

Az önköltségszámítás műszaki-technológiai folyamatokra is alapozva a 

gazdálkodás során létrehozott termékek, biztosított szolgáltatások adott egységére 

jutó költségek meghatározását foglalja magában. Ebben az értelemben a gazdasági 

és a műszaki folyamatok összekapcsolását feltételezi. 

 

A beszámoló (pénzügyi jelentés) előre meghatározott elveknek, információs 

tartalomnak megfelelő, adott gazdálkodási időszakról összeállított, kötött felépítésű 

számviteli dokumentáció (okmány), amely azokat a legfontosabb információkat 

tartalmazza, amelyek a beszámolót összeállító gazdálkodó tevékenységét leginkább 

jellemzik. 

 

A bizonylati rendszerről meg kell jegyezni, hogy voltaképpen nem alkot szervesen 

elkülönült rendszert, hiszen a számvitelben jelenlévő és jelentős szerepet betöltő 

bizonylati rendnek köszönhetően a többi három részhez szorosan kapcsolódik. 

 

A funkcionális (modern) megközelítés a „nyugati” felfogásból alakult ki, amely 

alapján két, önmagában is jelentős részt különböztethetünk meg: 

 a pénzügyi számvitelt és 

 a vezetői (vezetési) számvitelt. 

Egyes kutatók, számvitellel foglalkozó szakemberek a funkcionális megközelítés 

alatt említik még az ágazati számvitelt és a konszernszámvitelt, amely véleményem 

szerint bár különálló és sajátos kezelés igénylő feladatköre a számvitelnek, azok 

megosztva mégis, valamilyen szinten besorolhatók a pénzügyi és vezetői számvitel 

kategóriákba. 
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Pénzügyi számvitel kereteit, adattartalmát minden esetben a gazdálkodástól, 

vállalkozástól független, külső előírások (normák, törvények, standardok) 

határozzák meg. Az ezekben megfogalmazott információ-előállítási és szolgáltatási 

kötelezettségeknek eleget kell tenni, kezdve a bizonylatok formai és tartalmi 

követelményeitől a beszámoló összeállításának utolsó lépéséig. Ebben a 

funkciójában a pénzügyi számvitel tevékenysége a piaci szereplők érdekeinek felel 

meg, mindazonáltal a pénzügyi számvitelre vonatkozó kötöttségek vitathatatlan 

korlátozó szerepe mellett figyelemmel kell lennünk arra is, hogy – az 

outputorientált számviteli rendszer – az információk előállításának módszereire 

elfogad és helyesnek tekint különböző (eltérő) eljárásokat is. 

 

Míg a pénzügyi számvitel önmagában is elegendő az adott gazdálkodóra vonatkozó 

információs igények előírt szintjének biztosítására, addig a vezetői számvitel – 

további belső igényekre alapozva – csak a pénzügyi számvitelhez kapcsolódva, 

annak információtartalmára építve működtethető. A vezetési számvitel keretei nem 

kerülnek önálló szabályozásra, tartalmát szakmai vonatkozású kötöttségek foglalják 

keretbe. Információit elsősorban a gazdálkodás belső szintjein, jellemzően az 

irányításban használják fel, ezért is mondhatjuk el, hogy alapvetően a 

vállalkozásokon belül került kialakításra, mint a vezetői információs rendszer egyik 

lényeges eleme. A vezetői számvitel működtetése a számviteli rendszer magas 

színvonalú megoldásait követeli meg. 
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1. táblázat: A pénzügyi és vezetői számvitel összehasonlítása 

 

Szempontok Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel 

Időszak múltorientált jelen- és jövőorientált 

Gyakoriság évente 
negyedévente, havonta, 

hetente 

Szabályozottság 
kötött, törvények, 

jogszabályok által 

nyitott, az elvek szabadon 

meghatározhatók 

Információ típusa 
külső 

információszolgáltatás 

kizárólag belső 

információszolgáltatás 

Mértékegység kizárólag pénzérték 
pénzérték és nominális 

értékek 

Határidő, gyakoriság 
kötött, üzleti évenként 

beszámolás 

nyitott, az adott igények 

határozzák meg 

Alapvető követelmény valós és hű kép gyorsaság, rugalmasság 

Felhasználók minden információt 

igénylő 

csak a menedzsment 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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3. A SZÁMVITEL, MINT INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

 

3.1. A számviteli információ szerepe a gazdasági 

mechanizmusban 

 

A gazdasági folyamatok működésében mind a vállalkozást irányító menedzsment, 

mind a vállalatokkal kapcsolatba kerülő személyek, szervezetek folyamatosan 

információkat igényelnek. A döntésekhez szükséges valós és átlátható információk 

eltérő célrendszereket szolgálhatnak ki, ezért csoportosításuk, értékelésük is 

különböző szempontok szerint lehetséges. A legtöbb esetben elmondható, hogy 

olyan zárt rendszerből kell származniuk ezen információknak, amelyek szabályok 

által meghatározottak, elméletileg és módszertanilag megalapozottak. Mivel ezen 

adatok a gazdálkodás minden szintjének esetében a számvitel rendszeréből 

származtathatók, ezért számviteli információknak nevezhetők. 

 

A számviteli információ központosított szerepét hangsúlyozza Vaassen is, aki a 

következőképpen ábrázolja az információs hierarchiát: 
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8. ábra: Az információk hierarchiája 

 

információ

vezetői
számvitel
és vezetői
ellenőrzés

információ-
menedzsment

információs
rendszer
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belső ellenőrzés

menedzsment

általános menedzser

pénzügyi ellenőr

ko
nt

ro
ll

er

inform
ációs m

enedzser

 
(Forrás: Vaassen (2002) alapján) 

 

A számviteli információ kettős funkciót tölt be, egyrészt egy előállítási folyamat 

terméke és másrészt egy döntési mechanizmus kiinduló adata is lehet. A 

gazdálkodás gyakorlatában különös jelentőséggel bír minden olyan információ, 

amely befolyásolhatja, illetve meghatározhatja annak szabályait és mind 

közvetlenül, mind közvetve hatást gyakorol a gazdaság egészére vagy annak 

összetevőjére, az adott gazdálkodó szervezetre. 

A vállalkozások alapvető célja a többirányú követelményrendszernek való 

megfelelés, mivel gazdálkodását csak a megfelelő információk birtokában képes 

végrehajtani. Ezeket adott vállalati szempontok szerint rendszereznie kell (9. ábra).  
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9. ábra: Számviteli információk csoportosítása 

 

Számviteli információk
csoportosítása

A modern felfogás szerint
 pénzügyi számviteli
 vezetői számviteli

Az információ jellege
szerint
 primer
 szekunder

Az információ forrása
szerint
 vállalaton belüli

(intern)
 vállalaton kívüli

(extern)Az információ
felhasználása szerint
 működési
 fejlődési
 befolyásolási

Vállalati megközelítés
szerint
 vezetési
 számviteli

Az információ
értelmezése szerint
 információelméleti
 rendszerelméleti

Az információ
feldolgozása szerint
 kvantitatív
 kvalitatív

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A számviteli információk célja a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében 

a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet megfelelő bemutatása. A számvitel 

sajátos beszámolási rendszerének köszönhetően  a feldolgozás alkalmával nem 

minden információ kerül nyilvánosságra, hiszen a vállalat stratégiájának 

megvalósításához elengedhetetlen a belső információk zártkörű felhasználása. 

Mindez nem akadályozza, nem akadályozhatja a beszámolóban közölt adatok 

valódiságát, csupán a jövőben várható döntések kihatásában játszanak majd 

szerepet. 

A publikus információ a beszámolót jelenti, hiszen minden gazdálkodó számára 

kötelező ezen számviteli okmányt nyilvánosságra hozni és az arra illetékes szervnél 

letétbe tenni, tehát egyfelől bárki információkat szerezhet az adott vállalat 

gazdálkodásáról. másfelől pedig a belső információként a gazdálkodó szervezetek 

menedzsmentjének tartalmaznak lényeges adatokat. 

 

A számviteli információk döntően mennyiségi adatok, amelyek a tervezések és 

kalkulációk alapadataiként szolgálnak. A vállalkozásokat érintő gazdasági 

események összegyűjtése, rögzítése után rendelkezésre állnak a vagyon jellemző 



54 
 

tulajdonságai. Alapvetően a számviteli rendszer a gazdálkodókat ért input adatok 

feldolgozása révén olyan output adatok előállítására képes, amelyet mind a vállalat 

belső, mind a vállalaton kívüli külső érdekeltségi csoportok számára 

nélkülözhetetlenek (10. ábra). 

 

10. ábra: A számviteli információfeldolgozás 

 

Számvitel
Külső érdekcsoport

Belső érdekcsoport

Információk

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Az ábra szemlélteti az informális tájékoztatás két jól elkülöníthető érdekcsoportját, 

az intern és az extern adatáramlást, amely csoportok szereplőit a következő 

fejezetpontban mutatom be. 

 

 

3.2. Számviteli információkat igénylők köre 

 

A számvitelnek számos, különböző érdekeltséggel rendelkező gazdálkodó 

szervezettel kapcsolatba kerülő felhasználói csoport információigényét kell 

kielégítenie (11. ábra).  
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11. ábra: A számviteli információs rendszer által szolgáltatott információk és 

azok felhasználói 

 

Számviteli információs
rendszer

Vezteőség,
menedzsment

Adóhatóság Adóhatóság

Könyvvizsgáló

Hitelezők Szállítók Vevők Munkavállalók
Tulajdonosok Versenytársak Befektetők Közvélemény

Adóbevallás Speciális
beszámoló
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ác
ió

B
eszám

oló
A

uditált
beszám

oló

 
(Forrás: Korom – Ormos – Veress (2005)) 

 

Minden érdekelt más-más szempontrendszer szerint informálódik, aminek 

következtében információs igényük is eléggé differenciált. Annak ellenére, hogy a 

számviteli rendszer által szolgáltatott adatokat eltérően ruházzák fel informális 

tartalommal, a különböző szegmensek között tartalmi oldalról azonosságok 

figyelhetők meg. 

A számviteli beszámoló kiemelt célja a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmezőségi helyzetének valós ábrázolása, amely hármas osztályozást 

felhasználva a stakeholderek kategorizálhatók. 

A tulajdonosok, a vezetők, a befektetők és a közvélemény elsősorban a 

jövedelmezőségi helyzet iránt érdeklődnek, amelynek ábrázolásánál mindegyik 

szereplő eltérő szempontokat preferál. A vállalkozás tulajdonosai a vállalat 

működőképességét, nyereségességét vizsgálják, hiszen elsődlegesen a befektetett 

tőkéjük osztalék formájában történő megtérülését helyezik a figyelem 
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középpontjába, ezért számukra az a fontos, hogy milyen értéket képvisel a vállalat a 

piacon, mennyi jövedelemre számíthatnak egy esetleges vállalatértékesítés kapcsán. 

Ugyanilyen igényekkel szemlélik az adott vállalatot a jövőbeni potenciális 

befektetők is, akiknek a jövőben megvalósuló nyereségesség a céljuk. Ezzel 

szemben a vezetők, menedzserek érdeke a megszerezhető jövedelem nagyságához 

kapcsolódik, noha ők is a jövedelmezőséget vizsgálják. A közvélemény – mint a 

legnépesebb információigénylő szegmens – elsősorban a „valóságos” helyzetre 

kíváncsi. 

A következő csoportban sorolhatók a munkavállalók és a piaci partnerek, azaz a 

vevők, illetve a szállítók, akik a stabilitás, a megfelelően likvid pénzügyi helyzet 

mutatóiból próbálnak meg következtetéseket levonni. Az előbbiek a munkahelyük 

megtartásában, a munkakörülmények színvonalának fokozásában és a jövedelmük 

növelésében, az utóbbiak a jövőbeli megrendelések, gazdasági kapcsolatok 

színvonalának felmérésében érdekeltek. 

A harmadik kategóriában a hitelezők, a versenytársak és az állam szerepel, akiknek 

komplexebb információs igényük van. A hitelezők is az eredményességet és 

jövedelem termelő képességet elemzik, hiszen a folyósított hiteleket és 

természetesen azok kamatait szeretnék viszontlátni, illetve ennek a visszafizetéséről 

számszaki következtetéseket levonni. Nem elhanyagolható ily módon a 

tőkeszerkezet, a jövedelmezőségi és a likviditási helyzet. A versenytársak esetében 

a vállalkozás piaci szerepvállalására, részesedésére, a nyereség/veszteség 

termelésére és a hatékonyság vizsgálatára tevődik a fő hangsúly. Az állam pedig a 

minél nagyobb nyereség kimutatására és ezáltal minél nagyobb adó- és egyéb 

bevétel megszerzésében érdekelt, valamint a törvényi előírások betartásával az 

adóelkerülések, adócsalások visszaszorítására, megelőzésére törekszik. 
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3.3. A számviteli információs rendszer (SZIR) működése, a 

vállalati hierarchiában való elhelyezkedése 

 

Információs rendszeren a vállalat keretei között működő rendszert értünk, amely két 

egymással szorosan együttműködő alrendszert foglal magában, egy adatfeldolgozási 

és egy döntési alrendszert. Az adatfeldolgozási alrendszer keretében a működéshez, 

irányításhoz szükséges információk megszerzése, kódolása, tárolása, feldolgozása 

és továbbítása történik. A döntési alrendszernek a feladata pedig az, hogy az 

adatfeldolgozási rendszertől szerzett információk alapján – közvetett vagy 

közvetlen módon – beavatkozik a folyamatba, a rendszer működésébe. 

 

A számviteli információs rendszer követi a vállalatnál végbemenő eseményeket, 

adatokat szolgáltat a vezetői döntések magalapozásához, valamint hozzájárul a 

vezetők és az érintettek részére elkészítendő jelentésekhez, a pénzügyi 

kimutatásokhoz, a költséggazdálkodási rendszerekhez és nem utolsósorban a 

kontrolling jelentésekhez. 

A számviteli információs rendszer összetevői három fő folyamatcsoportban 

foglalhatók össze. Az első a bevételi ciklus, amely az áruértékesítést és az abból 

származó bevételhez való hozzájárulást jelenti, a második a kiadási ciklus, amely az 

árubeszerzéstől a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő folyamatokat foglalja 

össze, a harmadik pedig az erőforrás menedzsment ciklus, ami a vállalati 

tevékenységhez szükséges erőforrások beszerzéséből, tárolásából és 

felhasználásából tevődik össze. 

A gazdasági események követése pedig akkor valósulhat meg, ha a fent említett 

folyamatok mögött létezik egy adatbázis. 
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12. ábra: A számviteli információs rendszer összetevői 

 

Számviteli
információs

rendszer

Árukiszállítás

Árueladás

Áruvásárlás

Árubeérkezés

Pénzkiadás

Erőforrások
beszerzése,

menedzsmetje
és felhasználása

Pénzbevétel

 

 

Bevételi ciklus

Árubeérkezés

Erőforrásmenedzsment
ciklus

 
(Forrás: Chikán (1992)) 

 

A számviteli információs rendszer a vállalati információs rendszer alrendszere a 

vezetői információs rendszerrel és az informális információs rendszerrel 

egyetemben.  

A számviteli információs rendszer feladata, hogy kiszolgálja a vállalkozás vezetőit, 

az egyes funkcionális területeket, valamint a tulajdonosok szervezeteit és a 

felügyeleti szerveket. A számviteli információs rendszer által szolgáltatott 

információk fontos szerepet töltenek be a vállalaton belüli és a vállalaton kívüli 

döntések megalapozásában. 

 

A számviteli információs rendszer szoros kapcsolatban van a vezetői információs 

részleggel, a számviteli és adminisztrációs osztállyal, a belső ellenőrzéssel és az 

információs technológiai csoporttal. Ezen területek összehangolt és hatékony 

működése jellemzi a SZIR magját, amely az információs adatbázis alapadatait 

szolgáltatja. 
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A számvitel, mint információs rendszer döntési alrendszere különleges. Ennek 

magyarázata, hogy a vállalkozások belül a számvitel, mint funkcionális terület nem 

rendelkezik a vállalat tevékenységével, irányításával kapcsolatos döntési 

kompetenciával. A vezetői döntések előkészítésében, megalapozásában van óriási 

szerepe. 

A számviteli információs rendszer két fő tevékenységet foglal magába:33 

 az információ feldolgozását és 

 az információ nyújtását. 

A számviteli információs rendszer elemei az információ feldolgozást, szolgáltatást 

végző személyek, az általuk végzett tevékenységek, az általuk alkalmazott 

hardverek, szoftverek az egyedi szervezeti megoldások keretei között. Összehangolt 

tevékenységük eredménye pedig a rendszer által nyújtott információ. 

 

 

3.4. Számviteli információk minőségét meghatározó jellemző 

ismérvek 

 

A minőségi jellemzők azok a sajátosságok, amelyek a számviteli beszámolók által 

nyújtott információkat az azt felhasználók számára hasznossá, értékelhetővé teszik. 

Ennek a szemléltetésére szolgál a következő ábra. 

 

                                                            
33 Schehl (1994) vállalati tevékenységekre vonatkozó csoportosítása 
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13. ábra: A számviteli információk minőségi jellemzői 

 

Számviteli információk
minőségi jellemzői

Összehasonlíthatóság

Jelentőség

Érthetőség

Megbízhatóság

 
(Forrás: Korom – Ormos – Veress (2005)) 

 

Érthetőség 

 

A beszámolókban megjelenő számviteli információk lényeges tulajdonsága, hogy 

azonnal megérthetők azon felhasználók számára, akik elégséges és megfelelő 

tudással rendelkeznek az üzletről, a gazdasági tevékenységről és a számvitelről, 

illetőleg elvárható gondossággal készek tanulmányozni az információkat.  

 

Jelentőség (Relevancia) 

 

Ahhoz, hogy az információ hasznos legyen, relevánsnak is kell lennie a 

felhasználók döntéshozatali szükségletei szempontjából. Az információt 

relevánsnak tekintjük, ha azáltal befolyásolja a gazdálkodók döntéseit, hogy segíti 

őket a múltbéli, jelenlegi vagy jövőbeli események értékelésében, vagy ha 

megerősíti vagy kijavítja a múltbéli értékeléseit. 

 

Megbízhatóság 

 

Ahhoz, hogy hasznos legyen, az információnak megbízhatónak is kell lennie. Egy 

információ megbízható minőségű, ha nem tartalmaz lényeges hibát és torzítást, 
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valamint ha a felhasználók bízhatnak abban, hogy hűen mutatja be azt, amit be kell 

mutatnia, vagy amiről indokoltan elvárható, hogy bemutassa.  

 

Összehasonlíthatóság 

 

A felhasználóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a gazdálkodó beszámolóit 

időben összehasonlíthassák, annak érdekében, hogy meghatározhassák vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmezőségi tendenciáit. A felhasználóknak továbbá képeseknek 

kell lenniük arra is, hogy a különböző gazdálkodók beszámolóit 

összehasonlíthassák, hogy értékelhessék viszonylagos vagyoni, pénzügyi 

helyzetüket, teljesítményüket és azok alakulását. 
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4. A SZÁMVITEL INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA 

 

 

4.1. A számvitelt támogató informatikai megoldások kialakulása 

 

Az első számítógépek megjelenése előtt az adatkezelés, mindennemű vállalati 

folyamat irányítása, a gazdasági események könyvelése, stb. papír, ceruza és 

számológép segítségével történt, amely nemcsak időigényes és körülményes volt, 

hanem a hatékony működést is nehézkessé tette. 

 

Az 1945-1970 közötti években az első számítógépek megjelenésével hatalmas 

előrelépés történt az adatrögzítés terén. A számítógépek funkciója ekkor az 

automatizálásra, valamint a tranzakciók rögzítésére terjedt ki. Ezt az időszakot az 

elektronikus adatbevitelt és -feldolgozást szolgáló EDP- (Electronic Data 

Processing), majd később a tranzakciók vezérelte TPS-rendszerek (Transaction 

Processing System) jellemzték. Ezek az egyéni fejlesztésű projektek lehetővé tették 

a nagy mennyiségű és részletezettségű standard adatok gyűjtését, tárolását és az 

egyszerűbb, rutinnak számító feladatok végrehajtását, mint például a könyvelést 

vagy a számlázást. 

 

Az 1970-es évekre jellemző rendszerek az MRP I. (Material Requirement Planning: 

anyagigény tervezési rendszer), majd az MRP II. (Manufacturing Resources 

Planning: gyártási erőforrások tervezési rendszere). Az MRP I. az anyag-, alkatrész- 

és félkész termékek szükségletszámítását látta el, az MRP II. pedig az MRP I. 

funkcióin túl rendelésfogadással, a vevők kiszolgálásával, kapacitásszükséglet 

számítással, gyártási ütemterv készítéssel, készletgazdálkodással segítette a vállalati 

működést. A két rendszer túlmutatva a tranzakció-kezelő rendszereken, többnyire a 

logisztikai, termelési folyamatokat helyezte előtérbe. 

 

A ’80-as évek végén kezdtek elterjedni a személyi számítógépek. A vezetőség 

ezekben látta a jövőt a számára fontos adatok megszerzéséhez, azaz az információ 



63 
 

kinyeréséhez. Előtérbe kerültek a kontrolling és pénzügyi kiértékelő és elemző 

funkciók. Létrejöttek az elsősorban középvezetői igényeket szolgáló vezetői 

információs rendszerek (MIS: Management Information System), az elemzések és 

döntések előkészítését segítő döntéstámogató rendszerek (DSS: Decision Support 

System), valamint a felső vezetést aggregált információkkal ellátó felsővezetői 

információs rendszerek (EIS: Executive Information System). A kontrolling szerepe 

kiemelkedő jelentőségű az információk megszerzése terén. Ahhoz, hogy az egyes 

vezetési szintek a számukra releváns, használható adatokhoz hozzájuthassanak, 

elengedhetetlen a felhasználók igényeinek ismerete. A szükséges információk 

lekérdezései azonban nem mindig hozták a kívánt eredményeket: az aggregált 

adatok szolgáltatása túl sok időbe telt, nem volt meg a megfelelő kapcsolat a 

lekérdezési táblák között. Külön programozásra volt szükség, ami ismét jelentős 

időt és költséget emésztett fel. A fent említett vezetői információs rendszerek 

további hibája, hogy nélkülözik az átfogó, stratégiai szemléletű információ 

megszerzést. 

 

Kellett egy kis idő, míg a tapasztalatokat összegyűjtve és az új elvárásokat kitűzve 

megfogalmazódtak az igények a vállalati informatika területén, amelyek szerint: 

 biztosítani kell a vezetőség információellátottságát és létrehozni egy olyan 

vezetői információs rendszert, amely segíti a döntéshozást, 

 a funkcionális szemlélet mellett nem hanyagolható el a szervezeti határokon 

átnyúló folyamatok kezelése sem, 

 mindezekhez pedig meg kell alkotni az egész vállalatra kiterjedő integrált 

információtechnológiai környezetet, amely mind a belső, mind a külső 

adatokra támaszkodik és kapcsolatot teremt az egyes alkalmazások között. 

 

Az 1990-es évek elején indult meg a mai napig is a vállalati IT-rendszerek34 alapjait 

jelentő ERP (Enterprise Resource Planning), azaz vállalati erőforrás tervezés 

kialakulása. Eleinte a termelő vállalatok használták, azonban felismerve a 

rendszerben rejlő lehetőségeket, fokozatosan kezdett elterjedni a kereskedelmi, 

                                                            
34 IT: Információs technológia 
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szolgáltató vállalatok körében is. Az ERP elnevezés megmaradt, azonban a 

fejlesztések eredményeképp napjainkban már inkább integrált vállalatirányítási 

alkalmazás (IEA: Integrated Enterprise Application) név a helytállóbb. 

 

Az ERP-rendszer a vállalati erőforrás-tervezést megvalósító komplex vállalati 

szoftvercsomag, mellyel a cég teljes körűen elektronizálja saját belső ügyvitelét az 

anyagmozgás követésétől kezdve egészen a számlák és beszerzési megbízások 

összevezetéséig35. Tehát olyan modulokból felépülő alkalmazásról van szó, amely 

szoftveres megoldást kínál a szervezet funkcionális területeinek és működési 

folyamatainak valós idejű, egységes és integrált kezelésére.  

 

Az ERP-rendszerek kialakulásával mind a számvitel, mind a kontrolling, mind a 

menedzsment óriási információs bázishoz jutott. Folyamatosan bővülő 

funkcionalitásukkal ezek a rendszerek jelentik ma a vállalatok informatikai 

támogatásának alapjait. 

 

A vállalatszervezés és az informatika rohamos fejlődésével a vállalatok 

értékteremtésről alkotott elképzelése is átalakult: az üzleti és támogató folyamatok, 

mint a vállalati értékteremtés kulcskategóriái kerültek előtérbe. Az értékláncon 

belül elkülönülnek az alaptevékenységhez tartozó operatív (kulcs), valamint a 

vezetési (támogató) folyamatok. Ehhez a szemlélethez szükség volt a folyamatok 

operacionalizálására, amelyeket a folyamatmodellező programok láttak el. A 

folyamatok kontrollingját a folyamatköltség-rendszerek biztosították, melyek 

beépültek az ERP-k moduljaiba, vagy külön szoftverként megvásárolhatóak. 

 

A következő lépcsőfok a folyamatok bevonásával történő vállalati 

teljesítményértékelés, a benchmark, azaz ugyanazon iparág hasonló cégeinek 

működési mintáinak beépítése, valamint a beruházás és projekt kontrolling és a 

személyi teljesítménynövelés moduljainak megjelenése volt. 

 

                                                            
35 http://e‐ker.hu/glossary.php alapján 
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Új irányzatot képvisel az ellátási lánc menedzsment (SCM: Supply Chain 

Management) és az ügyfélkapcsolat kezelés (CRM: Customer Relationship 

Management). Alapgondolatuk, hogy a vállalat csak akkor lehet sikeres a piacon, 

hogyha a vevői elvárásoknak eleget tud tenni, tehát a vállalat határait átlépve és az 

ellátási láncot optimalizálva törődni kell a vevői, szállítói kapcsolatokkal. A 

hagyományos ERP-rendszerek nem tudtak megfelelni ezeknek az igényeknek, 

ellenben az adattárolást biztosító adattárházakkal, adatpiacokkal és az ezekre épülő 

OLAP-rendszerű szoftverekkel, melyek együttesen alkotják az üzleti intelligencia fő 

összetevőit. 

 

Az adattárház (Data Warehouse) magas szintű analitikus műveletek elvégzését, 

sokoldalú lekérdezést tesz lehetővé, valamint a vezetői információs igényeknek 

megfelelő aggregáltságú és szervezettségű adatokat tartalmaz. Az adatpiacok (Data 

Markt) egy-egy szervezeti egység speciális információszükségletéhez való 

hozzájárulást támogatják. Az összvállalati szintű adatkezelést e két tényező integrált 

rendszere végzi. Erre épülve pedig az OLAP-rendszerű alkalmazások (On-Line 

Analytical Processing), vagy más szóval elemzési rendszerek megvalósítják az 

adatbányászati, előrejelzési, tervezési, eltérés-elemzési, szimulációs és teljesítmény-

követési feladatokat. Az üzleti intelligencia rendszerek azzal foglalkoznak, hogy 

információvá alakítsák az adatokat, és segítsék a vezetői döntéshozatalt, az elemzést 

és az előrejelzést.36 

 

                                                            
36 http://www.humansoft.hu/pages/template1.aspx?1=1&id=1653927&type=48 alapján 
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14. ábra: Tipikus vállalati információs rendszer az 1990-es években 
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(Forrás: Conrolling Portál – http://www.conrollingportal.hu) 

 

Az ERP az üzleti folyamatok informatikai támogatását szolgálja, az üzleti 

intelligencia pedig az ebben felhalmozódó adatvagyon hasznosítását segíti elő. A 

14. ábrán látható, hogy az integrált vállalatirányítási rendszerek a végrehajtási és a 

funkcionális középvezetői szint támogatását látják el, az üzleti intelligencia pedig a 

felsővezetői igényeket szolgálja ki a speciális adatkezeléssel és lekérdezésekkel. Az 

ERP-nek és az üzleti intelligenciának meg kell felelnie a gyorsan változó piaci 

kihívásoknak, a vállalati belső és külső határok elmosódásával keletkező 

megnövekedett számú kapcsolatrendszereknek és adatforrásoknak.  

 

Ha visszatekintünk a vállalatirányítási rendszerek kifejlesztéséhez vezető útra, 

észrevehetjük, hogy a gazdasági átalakulás, a termelési folyamatok összetettsége, az 

egyre szerteágazóbb vállalati kapcsolatok, a vezetőség döntéstámogatást szolgáló 

igényei, a funkcionális területeken megjelenő fokozott információáramlás, valamint 

az informatika modernizációja egymást indukálták a fejlődésre. A technológiai 

háttér egyre több vállalati részterület modernizálására adott lehetőséget, az ezeken a 

területeken megjelenő újabb elvárások pedig tovább gerjesztették a technológia 

mind magasabb szintre való lépését. 
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4.2. A számviteli szoftverek tipologizálása a piaci szegmentáció 

alapján 

 

A számvitel tudományában elengedhetetlenül fontos az információk felmerülésének 

észlelése, ezek teljes körű rögzítése, dokumentálása. A számviteli információk 

segítségével helyes döntések hozhatók a jövőre vonatkozóan, illetve megfelelő 

következtetések levonása után alátámasztatják a vezetői intézkedéseket. 

Az egyre gyorsuló technikai fejlődés eredményeképpen felbukkantak az 

önmagukban szenzációnak minősülő ügyviteli programok, amelyek a könyvelést 

gyorsították és könnyítették meg, a már-már kezelhetetlen papírmunkát váltották 

fel. Azonban napjainkban számos programfejlesztő cég ajánlja számviteli 

szoftvereit a vállalkozások számára eltérő felépítésben, konstrukcióban.  

 

Alapvetően három csoportra bonthatjuk a számviteli szoftvereket: 

 „All in one” könyvelőprogramok 

 Moduláris felépítésű könyvviteli szoftverek 

 Integrált vállalatirányítási rendszerek 

 

4.2.1. „All in one” könyvelőprogramok – minden egy kézben 

 

Az első csoportba sorolhatjuk azon számviteli programokat, amelyek egy nagy 

egységként nyújtanak megoldást a vállalkozásnál felmerülő gazdasági események 

rögzítésére és feldolgozására. Számos – általában magyar – fejlesztésű szoftverrel 

találkozhatunk ezen kategóriában, amelyekre elsősorban a egyszerűség és a 

költséggazdaságosság a jellemző. 

Alapvető automatizmusokat tartalmaz, azonban az egyes tématerületeket nem kezeli 

külön (pl: bérelszámolás, készletnyilvántartás), amely az esetleges változtatásokat 

eléggé megnehezítik. 

Ezen programok az esetek többségében egy-egy adott vállalkozásra vonatkozóan 

kerültek elkészítésre és így felhasználói oldalról gyors kezeléssel párosul. Nem 
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igazán jellemző a „tömeggyártás”, azonban nem elhanyagolható szempont, hogy a 

kezdeti beruházás és a folyamatos karbantartási költségek – ellentétben a másik két 

csoportba sorolható programoktól – alacsonyak, így elsősorban az egyszerű 

szerkezeti felépítésű, a szolgáltatóiparban tevékenykedő vállalkozások vásárolják 

ezeket. 

Hátránya a rugalmatlanság, hiszen a flexibilitásszá mviteli oldalról nem igazán 

ismérve az „all in one” szoftvereknek. Az oka a már említett egyedi kialakításban, 

illetve a fejlesztői team összetételében keresendő, mivel sok esetben a gazdasági 

ismeretekkel rendelkező, az adott vállalatnál rendszergazdai feladatokat is ellátó 

személy, szervezet a program kivitelezője és egyben a fejlesztője is. 

Kiemelt vizsgálati szempontként jelentkezik az adatbázis felépítése, illetőleg annak 

védelme a jogosulatlan hozzáférésektől, mivel egyfelől nem célja a 

programalkotónak az adatok importálásának, exportálásának az engedélyezése,  

másfelől pedig a programok zártságának, az információk utólagos módosításának a 

védelme néhány esetben nem mondható kifejezetten jónak. 

 

4.2.2. Moduláris felépítésű könyvviteli szoftverek 

 

Az előbb említett „all in one” szoftverek átgondolásának lehetőségével élve a 

második generációba sorolható szoftverek már más felépítést, strukturális vonást 

mutatnak, hiszen ezeken belül különböző részeket, úgynevezett modulokat tudunk 

megkülönböztetni. A modulok rendeltetése a számvitel egy adott területén 

jelentkező gazdasági események rögzítése és feldolgozása, majd a megfelelő 

adatok, információk továbbítása a központi adatbázisba. 

A moduláris felépítésű könyvviteli szoftverek tehát különböző funkciókat 

különböző programrészek segítségével látnak el, azonban az információk tárolására 

közös, központi adatbankot használnak. Ezáltal sokkal könnyebb és egyszerűbb az 

egyes modulokban az automatizmusok támogatása, illetőleg az egyes 

változtatásokat is gyorsabb végrehajtani, lévén nem az egész program szerkezetét, 

hanem csak az adott modul paramétereit érinti a módosítás. 
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A programfejlesztő vállalatok saját hatáskörükben határozzák meg a moduláris 

felépítést, azonban általánosságban a következő ábrán látható részeket lehet 

elkülöníteni az egyes moduláris számviteli szoftvereken belül (15. ábra). 

 

15. ábra: A számviteli szoftverek általános moduljai 
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(Forrás: Kántor (2004/B)) 

 

Jól látható, hogy a modulok kiegészítik egymást, azonban önálló részekként is 

funkcionálhatnak. Természetesen léteznek ezen kívül is modulok, mint például a 

költségek elszámolására, kontrolling elemzésekre és tervezésekre, könyvvizsgálatra, 

logisztikára vonatkozó programrészek. 

Ezeknél a szoftvereknél a fejlesztés és a karbantartás, aktualizálás folyamatosan 

történik, ezzel a piaci és gazdasági környezet változásait rövid idő alatt tudják 

követni, amely azonban költséggazdálkodás szempontjából többletkiadással 

párosul.  

 

4.2.3. Dolgozzunk együtt! Integrált vállalatirányítási rendszerek 

 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek a vállalati erőforrások tervezésére 

alkalmas informatikai megoldások, amelyek segítségével megvalósul a vállalati 

folyamatok teljes körű átlátása, azok tervezése, felügyelete és ellenőrzése. Ezen 

szoftveres alkalmazások az együttes és integrált vállalatirányítást modulokból 

felépítkezve látják el, melyek közül a legelterjedtebbek az alábbiak37: 

 Logisztika (beszerzés, készletgazdálkodás, szállítmányozás) 

                                                            
37 http://akadalymentes.informatika.gkm.gov.hu/data/39909/sap_r3_bevezetes_a_hif_nel.pdf alapján 
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 Értékesítés (kereskedelem, számlázás, ügyfélszolgálat) 

 Pénzügy-számvitel 

 Kontrolling 

 Eszközgazdálkodás 

 Termelés (termelő vállalat esetében) 

 Emberi erőforrás gazdálkodás (humán erőforrás gazdálkodás, bérügyvitel) 

 Fejlesztés 

 Projektmenedzsment 

 Minőségbiztosítás 

A fenti modulok segítségével az integrált vállalatirányítási rendszerek lehetővé 

teszik a folyamatok tervezhetőségét, kontrollálhatóságát, miközben egy jól 

átlátható, nyomon követhető képet adnak a vállalat működéséről, másrészről pedig 

információval látják el a vezetést. 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek használatából eredő, elérhető  számviteli 

előnyök jóval meghaladják az esetlegesen felmerülő hátrányokat. Igazság szerint 

nem is magát a számviteli folyamatot, hanem inkább a vállalat által foglalkoztatott, 

könyvelést végző személyt, osztályt érintheti valamelyest hátrányosan egy ERP 

rendszer kialakítása, működése. A szoftver bevezetése előtt ugyanis jelentős teher 

hárul a számviteli szakemberekre, hiszen az eddig megszokott folyamatokat újra 

kell gondolni, újra kell építeni és konzultálni kell a számviteli sajátságokat illető 

kérdésekben a bevezetést végző tanácsadókkal. Nehéz lehet átlátni azt a bonyolult 

összefüggésekkel teli rendszert, amiben a számviteli és természetesen minden egyéb 

jellegű vállalati folyamatot rögzíteni fogják az „éles indulás” után. 
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2. táblázat: Az integrált vállaltirányítási rendszert használó vállalat 

számvitelét érintő előnyök és hátrányok 

 

A vállalatirányítási rendszerek használatával párosuló 

ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK 

Automatizáltság Bevezetési nehézségek 

Likviditás fenntartása Eltérő felfogások 

Törvényi megfelelés Hosszú betanulási folyamat 

Pénznemek kezelése Bonyolult adatszerkezetek, összefüggések 

Árfolyamkezelés 

Konszolidáció elősegítése 

Adatvédelem 

Vezetői számvitel támogatása 

 

Időt kell szánni arra, hogy a felhasználó, jelen esetben a számviteli szakember 

megértse, megtanulhassa a szoftver működési elvét, ami pedig sajnos nem megy 

néhány nap alatt, sokszor a gyakorlati alkalmazás során derül ki, hogy az egyes 

elszámolási mechanizmusok könnyen és gyorsan átláthatók a rendszeren belül.. 

Az automatizálásnak köszönhetően leegyszerűsödik a számvitel, az előre beállított 

könyvelések révén csökken a manuális munka és ezzel párhuzamosan az esetleges 

elgépelésekből eredő hiba. Ez egy óriási előny lehet, azonban a könyvelőkben 

sokszor azt az érzést válthatja ki, hogy a vállalkozásnál már nincs szükség a 

munkájára, mert az eddig megszokott feladatokat a számítógép hajtja végre 

helyette. Természetesen a nem automatizált könyvelések rendszerben való 

rögzítése, mint manuális könyvelés, illetve az elvégzett naplókönyvelések 

ellenőrzése továbbra is az ő feladata marad. 

Számos olyan funkciót nyújtanak az integrált vállalatirányítási rendszerek, amelyek 

a kezdeti nehézségek utáni munkavégzést egyszerűbbé teszik. Lehetséges egyszerre 

több pénznem használata, ami megkönnyíti az export tevékenységet folytatók 

munkáját, illetve eleget tesz többek között az adótörvények és a számviteli törvény 

előírásaiból fakadó kettőségnek, amikor példának okáért a előbbi a Magyar Nemzeti 
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Bank középárfolyamát, míg az utóbbi a számlavezető hitelintézet átlagárfolyamának 

használatát írja elő. A napi árfolyam megadásával a rendszer nyomon követi az 

árfolyam-különbözeteket is. 

A szoftvereket a minőségbiztosítás és a hatékonyság szellemében úgy kell 

kifejleszteni, hogy a törvényi szabályozásoknak, nemzetközi standardok 

ajánlásainak megfeleljenek. Erre a gyártók külön figyelmet fordítanak, ezért 

lehetőség van a rendszerrel végzett mérleg és eredménykimutatás elkészítésére, ami 

valós és hű képet nyújt a vállalatról. A beszámolók időszakonként is futtathatók, így 

a pillanatnyi állapotról bármikor könnyen tájékozódhat a vezetőség. A vezetői 

számvitelhez jelentős mennyiségű információt szolgáltat a rendszer a különféle 

jelentések, grafikonok, ábrák szemléltetésével, ami megalapozhatja a helyes 

döntéshozatalt. 

A vállalatirányítást segítő program a könyvviteli rendszer zártságát biztosítja, 

megteremti az egyezőséget az analitikákkal, ezáltal bármikor visszakereshetők a 

bizonylatok, megtekinthetők a naplókönyvelések, az elvégzett tranzakciók, illetve a 

még nyitott tételek. Riportok futtathatók a vevők és szállítók egyenlegeinek 

meghatározásához, amely elősegíti a kintlévőségek kezelését, illetve hozzájárul a 

likviditás fenntartásához. 

Vállalatcsoportok számára előnyös, hogy ezek a szoftverek támogatják a vállalat 

konszolidációval kapcsolatos feladatait, az adatbázisuk importálható, illetve utána 

exportálható az anyavállalathoz, ahol elősegítve a kölcsönös követelések, 

kötelezettségek, részesedések, stb. gyors összevezetését elvégezhetik az összevont 

vállalati beszámoló elkészítését. 

A felhasználói jogosultságok által biztosított az adatvédelem, így illetéktelen nem 

férhet hozzá a számviteli adatokhoz, könyvelésekhez és beszámolókhoz, tehát az 

integrált vállalatirányítási rendszerek használata minimalizálhatja a könyveléssel 

való manipulálás lehetőségét, ami kedvezően járul hozzá a vállalatról alkotott valós 

és hű kép kialakulásához. 
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4.3. A számviteli szoftverekkel kapcsolatban felmerülő igények 

 

A számviteli szoftverekkel kapcsolatosan fogalmazódnak meg olyan 

követelmények, amelyek a felhasználók oldaláról jelentkeznek. Ezek teszik, illetve 

tehetik ezen programokat a számviteli szakmában népszerűbbé, használhatóbbá és 

nem utolsósorban jól eladhatóvá (16. ábra). 

 

16. ábra: A számviteli szoftverekkel kapcsolatos követelmények 

 

Követelmények

Biztonság
Nemzetköziség

Interaktivitás

Megbízhatóság
Paraméterezhetőség

Rugalmasság

Modularitás

Integráltság

 
(Forrás: Kántor (2004/A)) 

 

Integráltság 

 

Az ideális számviteli szoftver közös adatbázist használ az egyes modulok 

működtetése során. Ebbe az adatbázisba mentik le a törzsadatokat és ebből nyerik a 

származtatott információkat, így a gazdasági események rögzítésekor csak egyszer 

kell bevinni az információkat, amelyek egy helyen tárolódnak. Ennek 

következtében csökken a redundancia, az adatbevitelre fordított idő, a többszörös 

rögzítésből eredő hiba lehetősége. A rögzített adatok bármikor lekérhetők, nyomon 

követhetők. A modulok egy adatbázist használva összekapcsolódnak a rendszerben, 

így az egyik funkcióterületen bevitt adat automatikusan változást, frissítést 

eredményez a többi terület által használt adatokban. Az összefüggő adatok lehetővé 

teszik, hogy a vállalat egyes részegységei összehangolják mind a tevékenységeiket, 
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mind a döntéseiket, például gyártásba adás során csökken az alapanyagok 

rendelkezésre állása, változnak a készlet adatok, megtörténnek az előre beállított 

könyvelési tételek rögzítései. 

 

Modularitás 

 

Ez a jellemző biztosítja, hogy az egyes funkcióterületek moduljai akár egyenként is 

bevezethetők és egymástól elkülöníthetők legyenek, azaz megteremti a rendszer 

későbbi bővítési lehetőségét, ami a vállalat szempontjából jelentős 

költségmegtakarítással járhat. Ha egyes modulokat a gazdasági működési jellegből 

adódóan nem használnak, akkor azokat nem szükséges megvásárolni. Amennyiben 

a későbbiekben mégis szükség lenne egy új modulra, akkor az zavartalanul 

integrálható a már meglévő rendszerbe. A rendszerbevezetéskor lehetőség adódik a 

cég működéséhez elengedhetetlen modulok, például a főkönyvi könyvelés modul 

telepítésére, melyet követhetnek a kevésbé nélkülözhetetlen rendszerelemek. Ez 

felgyorsítja mind a bevezetés, mind a tanulás folyamatát. 

 

Rugalmasság 

 

Mivel minden vállalat más és más, ezért a számviteli szoftvereket úgy kell 

kifejleszteni, hogy azok igazodni tudjanak az egyedi igényekhez. Nemcsak arra van 

szükség, hogy mind a gyártó, szolgáltató, kereskedelmi tevékenységet folytató 

vállalkozások eltérő kívánalmainak megfeleljenek, hanem a szervezeti felépítéshez, 

állami rendelkezésekhez is igazodniuk kell. Ennek értelmében például tudják 

kezelni a vállalatcsoportokkal szemben fennálló törvényi előírásokat, de emellett 

biztosított legyen a tagvállalatok, mint önálló egységek elkülönült kezelése is. 

 

Nemzetköziség 

 

Napjainkban a számviteli programok terjedése globális méretekben jellemezhető, 

ezért a szoftverfejlesztő vállalatoknak lehetővé kell tenniük, hogy a szoftverek 
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egyrészt több nyelven rendelkezésre álljanak, másrészt pedig az egyes országok 

törvényi előírásainak megfeleljenek. Mindez abban nyilvánul meg, hogy a rendszer 

a bevezető vállalat hivatalos nyelvén elérhető, és rendelkezésre áll ilyen nyelvű 

dokumentációs anyag is. Továbbá tanácsos, ha idegen nyelven, például angolul is 

használhatók az egyes funkciók, azaz lehessen más nyelvű beszámolót, kimutatást, 

jelentést készíteni, vagy számlát kibocsátani. 

 

Nemcsak a nemzet pénznemében való könyvelését kell megoldani, hanem 

biztosítani kell a más devizára való áttérés lehetőségét. A rendszernek eleget kell 

tennie mind a jogszabályi előírásoknak, mind a szervezeti működés szabályainak. A 

számviteli szabályozásoknak megfelelő beszámolók, kimutatások elkészítését úgy 

teheti lehetővé, ha harmonizál a Nemzetközi Számviteli Standardokkal (IAS), a 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványokkal (IFRS), az Amerikai Egyesült 

Államok általánosan elfogadott számviteli alapelveivel (US-GAAP) és az adott 

ország gazdálkodóira érvényes törvényekkel. Mivel sem a vállalat, sem az állami 

törvénykezés vagy egyéb külső befolyásoló tényező állapota nem állandó, 

szükséges, hogy a rendszer az esetleges változásoknak meg tudjon felelni. 

 

Paraméterezhetőség 

 

Ez a tulajdonság teremti meg a „vállalatra szabhatóságot”, azaz úgy lehet beállítani 

a rendszer paramétereit, hogy azok a vállalat működését teljesen leképezzék, vagyis 

módosítható az előre definiált számlatükör, megadhatók a vállalat által használt 

adókulcsok, raktárkezelési szabályok, stb., hogy csak az alap információkat 

említsem. 

 

Interaktivitás 

 

Ennek megfelelően a tranzakciók átvezetése valós időben, „real time” történik, ami 

az adatok azonnali rendelkezésre állását biztosítja. Jelentések készítésekor ezáltal 
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mindig valós képet kaphatunk a vállalatról. Ez az alapja a hatékony vezetői 

számvitel, illetve gazdaságtan működésének. 

 

Megbízhatóság, biztonság 

 

A felhasználók jogosultságai korlátozhatók, azaz beállítható, hogy melyik 

munkatárs milyen műveleteket végezhessen el a rendszerben. Hibás adatrögzítés 

esetén lehetőség van a javításra, például könyvelés esetén stornó műveletre, vagy 

jóváíró számla kiállítására. Fontos az egyes funkciókhoz, modulokhoz való 

hozzáférés engedélyezés és tiltása ezzel is elősegítve az esetleges visszaélések, 

csalások elkerülését. 
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5. A SZOFTVEREK MINŐSÉGÉNEK MÉRÉSE, AVAGY MITŐL LESZ JÓ 

EGY PROGRAM? 

 

 

5.1. A szoftverminőség definiálása, meghatározása 

 

A szoftverfejlesztési munka alapvető célja, hogy bizonyos problémák gyors, pontos, 

hatékony megoldásához az információtechnológiát, mint eszközt a felhasználó 

rendelkezésére bocsátja és biztosítsa a magas minőségű szoftvertermék előállítását. 

A szoftverfejlesztési tevékenység akkor képes eleget tenni az elvárásoknak, ha 

maradéktalanul elégíti ki a vele szemben támasztott igényeket, vagyis a fejlesztési 

munka terméke, eredménye megfelelő, sőt kiváló minőségű. 

A minőség több, különböző formában mérhető, kvantitatív és kvalitatív jellemzőket 

leíró fogalom. Sok más termékkel ellentétben azonban a szoftvertermék általában 

inkább a felhasználó egyedi megítélése szerinti minőségi paraméterekkel 

jellemezhető, hiszen minden felhasználó más igényeket támaszt a feldolgozásokkal 

szemben és másképp ítéli meg ugyanannak a képességét és hasznosságát. 

A szoftver minősége viszonylagos, hiszen nemcsak a fejlesztés céljától, a 

felhasználó elvárásaitól függ, hanem a működtetés feltételeitől, körülményeitől, 

attól a kultúrától, amelyben alkalmazzák. 

 

A szoftver minősége a felhasználói elvárások teljesítésének színvonalaként 

definiálható fogalom, amely egymással összefüggésben lévő kvalitatív és 

kvantitatív mértékek komplex rendszereként fejezhető ki.38 

 

Elvárt minőségű szoftver akkor készíthető, ha a fejlesztés teljes életciklusa alatt 

mindenki szem előtt tartja a fejlesztési célt és a szoftvertermékekkel szemben 

támasztott követelményeket, ha a többi termékhez hasonlóan a szoftvertermékek 

előállításánál minden fejlesztő figyelembe veszi a minőségi elvárásokat és az 

                                                            
38 Raffai (2003) 
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elkészült szoftver értékelésénél kitér ezen jellemzők mértékére és azok elvárt 

szintjének betartására. 

 

 

5.2. Az első szoftverminőségi modell: A McCall-Cavano modell 

 

McCall és Cavano39 a minőségmodelljük felvázolásánál meghatároztak több 

minőségi tényezőt, amellyel megtették az első lépést a szoftverminőség méréséhez. 

Három különböző csoportosítást alkalmaztak, amelyek: 

 a termék használhatósága, 

 a termék változtathatósága és 

 a termék hordozhatósága. 

 

17. ábra: A McCall féle minőségmodell 

 

1. A termék
használhatósága

3. A termék
hordozhatósága

2. A termék
változtathatósága

1.
* megbízhatóság
* hatékonyság
* integritás
* helyesség
* kezelhetőség

3.
* együttműködési képesség
* hordozhatóság
* újrafelhasználhatóság

2.
* karbantarthatóság
* rugalmasság
* tesztelhetőség

 
(Forrás: McCall-Cavona (1978) alapján saját szerkesztés) 

 

5.2.1. A szoftverrendszerek használhatóságának kérdése 

 

Az első kérdéskörbe a szoftverrendszerek használhatósága tartozik, amelyet McCall 

és Cavano több paraméter segítségével jellemez, ezek a megbízhatóság, a 

                                                            
39 McCall. – Cavano (1978) 
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hatékonyság, az integritás, a helyesség és a kezelhetőség. Mindegyik tényező a 

felhasználói igényeknek való megfelelést helyezi előtérbe. 

 

Megbízhatóság 

 

A megbízhatóság tekintetében a szerzőpáros úgy vélekedett, hogy egy adott 

számítógéprendszernek mindig, minden körülmények között az elvárt pontossággal 

és az előírásoknak megfelelően kell működnie. Ennek a meghatározására az az érték 

szolgál, amely megmutatja, hogy a vizsgált termék az adott feltételek és 

körülmények között milyen valószínűséggel működik hibátlanul. Minél nagyobb az 

adott mérőszám értéke, annál megbízhatóbb maga a szoftver. 

A megbízhatóság a hibamentes működés valószínűsége, amelyet meghatározott 

céllal kell minősíteni a működés egy adott környezetére és időtartamára 

vonatkozóan. 

A megbízhatóság mérésére öt mutatószámot definiáltak, amelyek esetében 

egyszerűen számítható mérőszámok alkalmazását tartották a legmegfelelőbbnek, 

ezek a követekzők: 

 MeanTime To Failure – a meghibásodásig eltelt időtartam átlaga: átlagosan 

mennyi ideig képes a rendszer hiba nélkül működni 

 MeanTime Between Failures – a meghibásodások között eltelt átlagos 

időtartam: átlagos, hibátlan működési idő mérőszáma 

 Rate of Failure Occurence – a meghibásodás gyakorisága: a hiba 

előfordulásának az aránya 

 MeanTime to Repair – a hibák kijavításáig eltelt átlagos időtartam: átlagos 

javítási idő 

 Avaliability – rendelkezésre állási tényező : annak valószínűsége, hogy a 

program az adott időpontban éppen működőképes.  
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Hatékonyság 

 

A hatékonysággal a szoftvertermékek által igényelt erőforrások kapacitásának és 

képességének a kihasználását jellemezték. Az erőforrások optimális kihasználására 

törekvő, magas teljesítményű program jellemzőiként a következő tényezőket vonták 

be a megfigyelésbe: 

 elfogadható, határidők teljesítését és igény szerinti rendelkezésre állást 

garantáló működési sebességet, 

 rövid, a munkát nem akadályozó válaszidőket, 

 valósidejű feldolgozásnál a megadott időintervallum tartását, 

 megfelelő, biztonságos és gyors működést lehetővé tevő tárolókapacitás 

rendelkezésre bocsátását, 

 az erőforrások optimális kihasználását, 

 a megfelelő számítástechnikai lehetőségek figyelembe vételét, minimális 

bevezetési költségét és 

 a minimális fajlagos költséggel megvalósított működését. 

 

Integritási fok 

 

Az integritási fok mérőszáma megmutatja a szoftverekhez, adatokhoz illetéktelenül 

hozzáférők elleni védelem szintjét, tehát a megbízhatósági fokát. Ennek mérésére 

két  mutatószám szolgál: 

 az illetéktelen hozzáférés veszélyeinek értéke: egy adott időtartamon belüli 

illetéktelen beavatkozás valószínűsége és 

 a titkosság értéke: egy adott időtartam alatt elutasított jogosulatlan 

hozzáférési kérések valószínűsége. 

 

Helyesség 

 

A fejlesztett szoftverrendszer helyessége kifejezi, hogy az egyes program-modulok, 

valamint a programrendszer a specifikációban megfogalmazottak szerint viselkedik-
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e, a kitűzött funkciókat megfelelő pontossággal hajtja-e végre, és eleget tesz-e a 

felhasználói elvárásoknak. Ki kell terjednie tehát 

 az adathelyesség biztosítására, ellenőrzési, korrekciós lehetőségeire, 

 a programok működési helyességére, a megszakadásmentes futás 

garantálására. 

 

Kezelhetőség 

 

Fontos, hogy a felhasználók az egyes szoftverek kezelését gyorsan elsajátítsák, 

megtanulják. A felhasználóbarát felületek készítése a fejlesztők komoly törekvése, 

olyan elvárás, amelyet az újonnan készített rendszereknél nem hagyhatunk 

figyelmen kívül. Ennek a sajátosságai: 

 a rendszer működése könnyen, alapvető informatikai ismeretekkel 

megtanulható, elsajátítható, 

 a munkát értelmező, magyarázó komponensek, segítségek támogatják, 

 érthető, egyértelmű hibadiagnosztika áll rendelkezésre: adat- vagy 

kommunikációs hibáknál a rendszer érthető hibajelzést ad és tájékoztat a 

megoldási lehetőségekről, 

 az adatbevitelt gyorsan, biztonságosan és egyszerűen lehet megvalósítani, 

 a kimeneti eredmények, a jelentések könnyen, mindig az igények szerint 

állíthatók elő (egyszerű táblázatkezelés, diagramkészítési lehetőségek, 

további információk kérése), 

 a rendszerrel való kommunikációhoz érthető struktúrák és grafikák 

alkalmazhatók, 

 a rendszer eleget tesz a szoftverergonómiai elvárásoknak, közel áll az emberi 

gondolkodáshoz és követi a munkavégzés menetét, 

 a rendszerből egyszerűen lehet átlépni egy másik alkalmazásba, vagyis 

biztosított a más rendszerekhez való kapcsolódás lehetősége, 

 a rendszerműködtetés kevés emberi beavatkozással jár, a funkciók többsége 

előre definiált feltételektől függően automatikusan működik, 
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 a szoftver egyszerűen használható, a dokumentáció szabványos és könnyen 

kezelhető. 

 

5.2.2. A változtathatóság, mint minőségi ismérv 

 

A kifejlesztett és a működtetésre átadott szoftvertermék csak egy ideig képes a 

felhasználói igények kielégítésére, a minőségi elvárások teljesítésére, ezért 

folyamatosan szükség van a változó körülményekhez való illesztésre, vagyis a 

szoftvertermék karbantartására. A szoftvertermék változtathatóságának mértékét 

alapvetően a karbantarthatóság, a módosíthatóság és a tesztelhetőség jellemzőkkel 

fejezhetők ki. 

 

Karbantarthatóság 

 

A programhibák feltárásának és javíthatóságának lehetősége, a munka 

elvégezhetősége és annak hatékonysága.  

 

Rugalmasság, módosíthatóság 

 

A működő programok módosíthatósága a rendszernek a változtathatóságát, az új 

körülményekhez, feltételekhez való igazítási lehetőségeit jelenti. A módosíthatóság 

megvalósítását nagymértékben segíti a modularitás elvének az alkalmazása, a 

fejleszthetőségének a rendszer integritásának irányába történő kiterjesztése, a 

paraméterek módosíthatósága, vagy a programfutás közbeni beavatkozási 

lehetőségek. 

 

Tesztelhetőség 

 

A tesztelhetőség kritérium a rendszer funkcionális működésének helyességét a 

felhasználói elvárásoknak való megfelelés szintjét ellenőrző megoldásokat veszi 

számba, ezeknek az egyszerűségét és a hatékonyságát minősíti. 
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5.2.3. A hordozhatósági kritérium szerepköre 

 

A telepíthetőség, az adaptálhatóság a szoftver olyan képessége, amely lehetővé 

teszi, hogy a szoftverrendszer illeszthető legyen eltérő platformokhoz, hogy 

különböző feltételek és körülmények között is az elvárasoknak megfelelően 

működjön. A felhasználók minden termék alkalmazásánál a saját egyéni igényeik 

szerint döntenek, ezért különösen fontos, hogy mind a kereskedelmi szoftverek, 

mind pedig az egyedileg fejlesztett rendszerek esetében az egyes felhasználók 

speciális elvárásaihoz lehessen szabni az alkalmazásokat. A szoftvereknek ez a 

képessége többféle paraméterrel jellemezhető, így megnyilvánul a meglévő 

szoftverekkel kapcsolatos együttműködési készségben, a hordozhatóságban, illetve 

az elemek újrafelhasználhatóságában. 

 

Együttműködési képesség 

 

Az együttműködési képesség az a tulajdonság, amely a szoftvereket alkalmassá 

teszi, hogy más rendszerek programjaihoz illeszkedve, azoknak adatokat 

szolgáltatva, vagy eredményeit felhasználva is működni tud. Ilyen elvárás lehet, ha 

egy már régebben alkalmazott alrendszert viszonylag kis munkával szeretnénk az 

újonnan fejlesztetthez igazítani, vagy ha más szervezetek rendszereihez kívánunk 

csatlakoztatni. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a rendszer egyes 

szoftverelemeinek kimeneti és bemeneti paraméterei megfeleljenek egymásnak. 

 

Hordozhatóság 

 

Ha a szoftvertermék az alkalmazott technológiáktól függetlenül különböző hardver-

szoftver környezetekben is működőképes, akkor azt mondhatjuk, hogy a szoftver a 

különböző platformok között hordozható. Ezek az alkalmazások vagy 

szoftverrendszerek 

 függetlenek, vagyis az adatokat, a paramétereket és a programmodulokat 

önállóan, a felhasználástól és az eszközöktől elkülönítve tudják kezelni, 
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 nyitottak, tehát 

o továbblépési lehetőséget rejtenek magukban a korszerű fejlesztési 

megoldások alkalmazására, 

o egyszerűen továbbfejleszthetők a különböző, párhuzamosan működő 

verziók irányába, 

o a rendszerek felhasználói felülete és a programok, valamint a különböző 

alkalmazások között biztosított az átjárhatóság. 

 

Újrafelhasználhatóság 

 

Az újrafelhasználhatóság olyan eljárás, amely szerint egy modellelem, legyen az 

üzleti modell, elemzési/tervezési, vagy akár implementásiós komponens, más és 

más feltételek és körülmények között, különböző rendszerekbe építhető, eltérő 

funkciók végrehajtására is felhasználható, így többszörösen alkalmazható. A 

megvalósításnak számos módozata lehetséges: 

 kombinálhatóság: a modulokból álló rendszerek egyes programrészeit 

különböző módon összeállítva eltérő feladatok végrahajtására használhatjuk 

fel, 

 újrafelhasználás: az egyszer már elkészített modellelemek, modulok, 

programok, rögzített adatok és algoritmusok más célokra történő 

alkalmazását jelenti, 

 többszörös felhasználás: ugyanazt a komponenst különböző módon 

specifikálva vagy paraméterezve többféle feladatokhoz is alkalmazhatja, 

 többcélú felhasználás: a rendelkezésre álló termék eltérő céllal való 

felhasználása, 

 osztott adatkezelés: az adatokat igény szerint több felhasználó és alkalmazás 

rendelkezésére lehet bocsátani. 
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5.3. Szoftverminőség másik szemszögből: A Boehm-féle 

minőségmodell 

 

Boehm a szoftverek minőségének meghatározásában, elemzésében és 

modellezésében elengedhetetlen érdemeket szerzett az 1978-ban megalkotott és róla 

elnevezett Boehm-modell40 létrehozásával. 

A modellben három minősítési szempont van elkülönítve, ezek 

 Hordozhatóság, 

 Ahogy van használhatóság és 

 Karbantarthatóság. 

 

18. ábra: A Boehm féle minőségmodell 

 

1. Általános
felhasználhatóság

3. Karbantart-
hatóság

2. Ahogy-van
használhatóság

1.
* hordozhatóság

3.
* tesztelhetőség
* érthetőség
* módosíthatóság

2.
* megbízhatóság
* hatékonyság
* felhasználási kényelem

 
(Forrás: Boehm (1978) alapján saját szerkesztés) 

 

Hordozhatóság 

 

Bár a modellben Boehm a hordozhatóságot nem emeli külön szintre, mégis 

elkülönítetten kezeli az osztályozás során. Alapvetően a szoftverek eszköz 

függetlenségét és teljességét tekinti ezen fogalomba tartozó ismérvnek. 

 

                                                            
40 Boehm (1978) 



86 
 

Ahogy van használhatóság 

 

A sajátos elnevezéssel bíró minőségi szempont a program használhatósági 

kritériumait foglalja össze és ennek megítélését, mérését tartalmazza. Ezen 

szemponton belül kerül meghatározásra a megbízhatóság, a hatékonyság és a 

felhasználási kényelem. Az egyes minőségi tényezők gyakorlatilag megegyeznek a 

McCall-modell által meghatározottakkal, amely csak elnevezésében tér el a Boehm-

féle osztályozástól. 

 

Karbantarthatóság 

 

Ahogyan az előző szempontnál, úgy itt is tartalmilag megegyezik a McCall-

modellnél ismertetett minősítési szempontokkal, azonban Boehm ebbe a 

csoportosításba a tesztelhetőség és a módosíthatóság ismérvei mellett az 

érthetőséget is beleveszi. 

 

 

5.4. Funkcionalitás, használhatóság, megbízhatóság, 

hatékonyság és hordozhatóság, azaz a FURPS modell 

 

A Boehm és a McCall modell mellett a Grady és Caswell41 nevével fémjelzett, 

úgynevezett FURPS-modell is a szoftverek minőségének mérésére alkalmas, amely 

név egy rövidítést takar, nevezetesen Functionality, Usebility, Realibility, 

Performance and Supportability.  

 

                                                            
41 Grady – Caswell (1987) 
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19. ábra: A FURPS minőségmodell 

 

1. Funkcionalitás

3. Megbízhatóság

2. Használhatóság

4. Hatékonyság

5. Hordozhatóság

 
(Forrás: Grady-Casvell(1987) alapján  saját szerkesztés) 

 

Ezen modell a szoftver minőségével szembeni elvárásokat öt csoportba besorolt 

jellemzőkkel határozza meg: 

 Funkcionalitási aspektus: a programok működési képességét vizsgálja és azt 

elemzi, hogy a leszállított rendszer a felhasználó elvárásainak megfelelően 

hajtja-e végre a műveleteket. 

 Használhatósági aspektus: a működő rendszer humán interfészét, a 

felhasználóval való kommunikációt értékeli és minősíti az alkalmazást annak 

tükrében, hogy mennyire könnyen és biztonságosan használható. 

 Megbízhatósági aspektus: a hiba előfordulás gyakoriságának, a hibák és a 

javításuk között eltelt időnek, az outputok pontosságának, a rendszer 

helyreállíthatóságának a vizsgálatát jelenti. 

 Hatékonysági aspektus: azt mutatja meg, hogy mekkora a rendelkezésre 

állási idő, a műveletek feldolgozási sebessége, a válaszidők, a rendszer 

áteresztőképessége, az időegység alatt feldolgozott információk mennyisége. 

 Hordozhatósági aspektus: a programnak az a képessége, amely az egyszerű 

módosíthetóságot, bővíthetőséget, karbantarthatóságot, a különböző 

platformokon való működőképességet fejezi ki. 

A modell minőségi kiértékeléshez egy olyan mátrix alkalmazását javasolja, 

amelynek sorai a minőségi tényezőket, az oszlopai pedig a minőségi mértékeket 
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tartalmazzák. A modell újdonságereje, hogy a javasolt mátrix elkészítését nem csak 

a kész programok esetére írja elő, hanem már a fejlesztési stádiumban lévő termék 

esetén is alkalmazni lehet, illetve kell a megfelelő minőségű szoftvertermék 

előállításához. 

 

 

5.5. A szoftverek minőségi kritériumait meghatározó 

minőségbiztosítási szabvány 

 

Az ISO 9126 minőségbiztosítási szabvány foglalkozik a szoftvertermékek 

minőségével. A szabvány meghatározza, mit kell érteni a szoftverminőség alatt, 

illetőleg megadja a szoftverminőség összetevőit. A szabvány által használt 

fogalmak pontos definiciója a következő: 

 Értékelés: egy adott szoftver modulra, csomagra vagy termékre 

meghatározott és dokumentált ismérv alkalmazása a szoftver modul, csomag 

vagy termék elfogadásának vagy kiadásának meghatározására. 

 Jellemzők: vannak a szoftvertermékeknek olyan tulajdonságai, amelyek 

összefüggésben vannak a minőségi jellemzőkkel.  

 A végrehajtás szintje: az igények kielégítésének foka, amelyeket a minőségi 

jellemzők értékeinek meghatározott halmazával ábrázolunk.  

 Mérték: egy szoftver minőségi mérték alkalmazása egy speciális 

szoftvertermékhez.  

 Minőség: a termék vagy szolgáltatás tulajdonságainak és jellemzőinek 

összessége, amely befolyásolja azt a képességét, hogy eleget tegyen a 

kifejezett vagy a következtetett szükségleteknek.  

 Szoftver: programok, eljárások, szabályok és minden olyan hozzájuk rendelt 

dokumentáció, amely a számítógépes rendszer működésére vonatkozik.  
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 Szoftvertermék: egy szoftver egyed, amit a felhasználónak át kell adni.  

 A szoftverminőség: a szoftvertermék jellegzetességeinek és jellemzőinek 

összessége, amelyek befolyásolják azt a képességét, hogy eleget tegyen a 

kifejezett vagy a következtetett szükségleteknek.  

 A szoftverminőség jellemzői: a szoftvertermék azon attribútumainak 

halmaza, amelyek alapján a minőség leírható és értékelhető. A 

szoftverminőség jellemzői az aljellemzők több szintjére finomíthatók. 

 

A szabvány megfogalmazását és előírását figyelembe véve a szoftverminőséget a 

következő jellemzők alapján értékelhetjük: 

1. Működőképesség: azon attribútumok halmaza, amelyek a működési 

funkciókkal és azok meghatározott tulajdonságaival függnek össze. A 

funkciók azok, amelyek eleget tesznek a meghatározott vagy következtetett 

szükségleteknek. 

Összetevői: 

– célnak való megfelelőség: a szoftver azon jellemzője, amely egy 

funkciókészlet meghatározott feladatok elvégzésére való 

alkalmasságán alapul; 

– pontosság: a szoftver azon jellemzői, amelyek a helyes, vagy 

egyezményes eredmények nyújtásán alapulnak; 

– együttműködési képesség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a 

meghatározott más rendszerekkel való interakció képességén 

alapulnak; 

– megfelelés: a szoftver azon jellemzői, amelyek a vonatkozó 

szabványoknak, konvencióknak és törvényi szabályozásoknak való 

megfelelésen alapulnak; 

– biztonság: a szoftver azon jellemzői, amelyek a programokhoz vagy 

adatokhoz történő véletlenszerű vagy szándékos jogosulatlan 

hozzáférés megakadályozásának képességén alapulnak.  

2. Megbízhatóság: azon attribútumok halmaza, amelyek a szoftver azon 

képességén alapulnak, hogy a szoftver a működőképességét adott feltételek 
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mellett, adott időtartamon keresztül fenntartja. A szoftver más termékekkel 

ellentétben nem kopik, nem öregszik. A megbízhatóság korlátjait nem az 

eltelt idő, hanem a mindenkori követelmények, a tervezés és az 

implementáció hiányosságai szabják meg.  

 

A megbízhatóság kategóriái: 

– érettség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a szoftver-hibákra 

visszavezethető sikertelen használat gyakoriságán alapulnak; 

– hibatűrő képesség: a szoftver azon jellemzői, amelyek azon a 

képességen alapulnak, hogy egy meghatározott teljesítmény-szintet 

szoftver-hibák vagy az előírt felületektől való eltérés esetén is biztosít; 

– helyreállíthatóság: a szoftver azon jellemzői, amelyek azon a 

képességen, illetve az ahhoz szükséges idő és erőfeszítés mértékén 

alapulnak, hogy valamilyen működési zavar esetén helyreállítja a 

teljesítményt és visszaállítja a sérült adatokat.  

3. Használhatóság: azon attribútumok halmaza, melyek a szoftver 

használatához szükséges erőfeszítés mértékén és a felhasználók használatról 

kialakított értékelésén alapulnak. A használhatóság részjellemzői: 

– érthetőség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a felhasználótól 

megkívánt erőfeszítés mértékén alapulnak annak érdekében, hogy a 

felhasználó megértse a rendszer logikáját és alkalmazhatóságát; 

– megtanulhatóság: a szoftver azon jellemzői, amelyek a 

felhasználótól megkívánt erőfeszítés mértékén alapulnak annak 

érdekében, hogy megtanulja a rendszer logikáját és alkalmazását; 

– működtethetőség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a 

felhasználótól megkívánt erőfeszítés mértékén alapulnak annak 

érdekében, hogy működtesse a rendszert, és a működést ellenőrizze.  

4. Hatékonyság: azon attribútumok halmaza, amelyek a szoftver 

teljesítményszintje és a felhasznált erőforrások mennyisége közötti 

kapcsolatra vonatkoznak. Az erőforrások közé tartozik minden más 
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szoftvertermék, hardver, egyéb anyagok, és a működtető-karbantartó 

személyzet szolgáltatásai. A hatékonyság részjellemzői: 

– válasz- és végrehajtási idők: a szoftver azon jellemzői, amelyek az 

adott funkciók ellátásához szükséges válaszidők, feldolgozási idők és 

futási sebességek nagyságán alapulnak; 

– erőforrás-kihasználás: a szoftver azon jellemzői, amelyek az adott 

funkciók ellátásához szükséges erőforrások mennyiségén és ezek 

szükséges használati idején alapulnak.  

5. Karbantarthatóság: azon attribútumok halmaza, amelyek a módosításokhoz 

szükséges erőfeszítéseken alapulnak. Ide tartozik a hibajavítás, a 

továbbfejlesztés, a szoftver környezeti változásokhoz és változó 

követelményekhez történő igazítása. A karbantarthatóság kategóriái: 

– elemezhetőség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a hiányosságok és 

hibák okainak megállapításához, illetve a módosítandó részek 

azonosításához szükséges erőfeszítés mértékén alapulnak; 

– módosíthatóság: a szoftver azon jellemzői, amelyek a módosításhoz, 

a hiba megszüntetéséhez vagy a környezetváltoztatáshoz szükséges 

erőfeszítés mértékén alapulnak; 

– stabilitás: a szoftver azon jellemzői, amelyek a váratlan 

következmények és változások kockázatának mértékén alapulnak; 

– tesztelhetőség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a módosított 

rendszer ellenőrzéséhez szükséges erőfeszítés mértékén alapulnak.  

6. Hordozhatóság: az attribútumok azon halmaza, amely a szoftvernek egyik 

környezetből (hardver- vagy szoftverkörnyezet) a másikba viteli képességén 

alapul. Részjellemzői: 

– adaptálhatóság: a szoftver azon jellemzői, amelyek azon a 

lehetőségen alapulnak, hogy a rendszer különböző meghatározott 

környezetekre adaptálható anélkül, hogy az erre a célra előírt 

műveleteken és biztosított eszközökön kívül  mást igénybe kellene 

venni; 



92 
 

– telepíthetőség: a szoftver azon jellemzői, amelyek a rendszer 

meghatározott környezetekben történő üzembe helyezéséhez 

szükséges erőfeszítés mértékén alapulnak; 

– megfelelés: a szoftver azon jellemzői, amelyek a hordozhatósággal 

kapcsolatos vonatkozó szabványokkal és konvenciókkal való 

egyezésen alapulnak. 

– helyettesíthetőség: a szoftver azon jellemzői, amelyek azon a 

lehetőségen és az ehhez szükséges erőfeszítésen alapulnak, hogy a 

rendszer meghatározott másik szoftver helyett használható annak 

környezetében. 

 

Az ISO 9126 szabvány 4 fő részből áll.  

Az 1. rész definiálja a használhatóságot az érthetőség, tanulhatóság, az 

üzemeltethetőség, és az előnyösség szempontjából.  

A 2. és 3. rész ezen jellemzők metrikáinak példáját tartalmazza. Ezek használhatók 

a részletes használhatósági kritériumok meghatározására és kiértékelésére.  

A 4. rész határozza meg ezen metrikák minőségét, valamint példákat tartalmaz a 

hatékonyság, termelékenység, biztonság és elégedettség metrikáira.  
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6. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS MENETE 

 

 

6.1. A kutatás folyamatának és kiértékelésének szakmai 

támogatása 

 

A közgazdaságtudományi kutatások körében elkészített tanulmányok elsősorban a 

statisztika tudományos támogatásával kerülnek kidolgozásra, amelyhez jelentős 

segítséget ad az SPSS szoftver.  

A program nemzetközi szakmai elismertségének és támogatásának köszönhetően a 

kutatásom kiértékeléséhez én is ezen szoftvert választottam, amely a statisztikai 

módszerek és vizsgálatok széles repertoárjával rendelkezik. Az elméletek 

bizonyításának érdekében többek között segítségemre volt 

 a korrelációszámítás 

 a regresszió számítás és 

 az F-próba. 

A korrelációs- és regressziószámítás bár önmagában is értelmezhető statisztikai 

fogalom, azonban egymással szorosan összefüggő területet képez. 

A korrelációszámítás a magas szintű mérési skálákon mért ismérvek (változók) 

kapcsolatainak vizsgálatával foglalkozik, különféle helyzetekben elemzi a kapcsolat 

meglétét, szorosságát, esetleg irányát. 

A regressziószámítás a kapcsolat megléte esetén annak formáját, jellegét, minőségi 

jellemzőit is vizsgálja és alkalmas arra is, hogy a változók közötti kapcsolat 

segítségével mélyebb ismereteket szerezzünk a vizsgált változókról, illetve a 

kapcsolat felhasználásával statisztikai következtetéseket vonjunk le42. 

A regressziószámításnak két változata a kétváltozós és a többváltozós 

regressziószámítás különböztethető meg. Az előbbi esetben két változó egymáshoz 

való kapcsolatát, viszonyát vizsgálva vonunk le következtetéseket, amelynél az 

                                                            
42 Hunyadi. – Vita (2002) 
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egyik változó magyarázza a másik eredményváltozó alakulását43, míg többváltozós 

esetben az feltételezzük, hogy egy eredményváltozót több nagyarázó változó 

jellemez. 

Amint azt már az első fejezetben említésre került a kutatómunka során két körös 

kérdőíves felmérésre, majd utána egy szakértői interjúsorozatra került sor a 

hipotézisek igazolása érdekében. 

 

 

6.2. A kutatásban használt adatok, a reprezentatív minta 

nagysága 

 

A kutatás során felhasznált minta reprezentatívnak minősül, ha az alapsokaság 

valamely jellemzőjét a minta jól tükrözi, illetve az alapsokaság bármely tagjának 

azonos esélye van a mintába való bekerülésre. 

Az általam elvégzett kutatásnál fontosnak tartottam, hogy országos lefedettségű 

adatokat kapjak, ezért az összes megyére vonatkozóan kerültek kiküldésre 

kérdőívek. A visszakapott válaszok nagysága ugyan változó volt, azonban nincs 

olyan megye, ahonnan ne lenne legalább 100 darab, a kutatási adatbázisnak 

megfelelően kitöltött adatlap. A visszaküldött és értékelhető kérdőívek száma 3.782 

darab. 

 

 

6.3. Hipotézisek 

 

A kutatási munkám során öt hipotézist fogalmaztam meg, amelyek igazolására, 

illetőleg megcáfolására vállalkoztam. Ezek: 

 

                                                            
43 A szakirodalmi megfogalmazás nem egységes, ezért a magyarázó változó helyett találkozhatunk a 
független változó, vagy regresszor, míg az eredményváltozó helyett a magyarázott, függő vagy endogén 
változó kifejezésekkel is. 



95 
 

H1: A számviteli szoftverekkel történő információ feldolgozás, előállítás és 

felhasználás a hazai vállalkozások széles körében elsősorban nem a döntések 

előkészítéséhez, támogatásához szükséges, hanem csak a beszámoló előállítására és 

a kötelező bevallások teljesítésére korlátozódik. 

 

H2: A vállalatok esetében a számviteli feladatok vállalaton kívüli kihelyezésének a 

legfőbb indoka a költségmegtakarítással párhuzamosan a szakmai hozzáértés és 

tapasztalat biztosítása és a nemzetgazdasági adatszolgáltatások felelősségének az 

átterhelése, megosztása. 

 

H3: A vállalkozások számviteli feladatait ellátó személyek/szervezeti egységek a 

számviteli szoftverektől elsősorban az egyszerű használat, a folyamatos frissítés, a 

törvényi előírásoknak való adatrögzítés, adatfeldolgozás tulajdonságokat várják el, 

másodlagos az információk importálása, azok továbbfelhasználása. 

 

H4: Azon vállalatok esetében, amelyek önálló számviteli szervezettel rendelkeznek 

elsősorban olyan integrált számviteli szoftvereket alkalmaznak, melyek felhasználói 

oldalról tekintve a számviteli adatfeldolgozást gyakran bonyolulttá és 

körülményessé teszik. 

 

H5: A számviteli szoftverek minőségi osztályozásakor a felhasználók által elvárt 

igények alapján kell kiindulni, amelynek modellezésében kiemelt szerepet játszó 

tényezők: a megbízhatóság, funkcionalitás, naprakészség, eredményorientáltság. 
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7. A HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT KUTATÁSOK 

 

 

7.1. A kutatás során felmerült kategorizálási probléma 

definiálása 

 

Az első körben lefolytatott kérdőíves felmérés adatainak a kiértékelésekor a 

jellemző ismérvek meghatározásánál a sokaság egészére vonatkozóan vontam le 

következtetéseket, majd ezen tendenciákat vizsgáltam a mikro, kis, közép és 

nagyvállalkozásokra vonatkozóan. Ezen kategorizáláskor a törvényi szabályozásban 

rögzítettek szerint jártam el, amelyet a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény definiál: 

„KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti 

létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 

amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó 

árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 

amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó 

árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg.” 

Tehát 290 Ft/euró árfolyamot alkalmazva44 a következő határértékeket kapjuk: 

 

                                                            
44 Az árfolyam kialakításánál a célom a piaci viszonyok alapján történő értékmeghatározás volt, amely a 
kutatás időtartama alatt eléggé ingadozott a világban bekövetkezett gazdasági válság hatására. Mivel távol 
állt tőlem a mindenre kiterjedő „pontos” árfolyam szerepeltetése, ezért a pesszimista felfogást követve 
döntöttem a 290 Ft/euró érték használata mellett. 
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3. táblázat: A vállalkozások törvényi kategorizálása 

 

Kategória 
Éves nettó 

árbevétel 
Mérlegfőösszeg 

Foglalkoztatottak 

száma 

Mikrovállalat < 580 millió Ft < 580 millió Ft < 10 fő 

Kisvállalat < 2 900 millió Ft < 2 900 millió Ft < 50 fő 

Középvállalat < 14 500 millió Ft < 12 470 millió Ft < 250 fő 

Nagyvállalat > 14 500 millió Ft > 12 470 millió Ft > 250 fő 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A kutatást ezen információk figyelembe vétele mellett kezdtem el, azonban már a 

második és harmadik körben végzett kutatómunka esetében egy merőben új 

kategorizálási elvet követtem. 

A számviteli és ezen belül a könyvviteli, könyvelési munka során egy adott 

vállalkozás tekintetében nem biztos, hogy az adott tárgyévre vonatkozó 

mutatószámok – gondolok itt a létszámra, az árbevételre és a mérlegfőösszegre – az 

irányadók, hiszen az értékadatok és a bizonylatok mennyisége között sokszor nincs 

egyenes arányú összefüggés. Egy könyvelési díj meghatározásánál az „előrelátó 

könyvelő” nem a könyvelni kívánt vállalat árbevételét veszi alapul, hanem egy adott 

hónapban keletkező számviteli bizonylatok számadatát és az ezzel összefüggő 

időráfordítás mennyiségét45.  

 

                                                            
45 Természetesen ezzel összefüggésben célszerű figyelembe venni az adott tevékenységgel kapcsolatos 
egyéb specialitások, elszámolások, többletfeladatok mennyiségét is, valamint az ezzel járó kockázatokat. 
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20. ábra: A könyvelési díj és a bizonylati mennyiség közötti összefüggés 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Ennek eredményeképpen a hipotézisek adatokkal történő alátámasztásakor a teljes 

sokaságra és az előbbiekben említett struktúrált kategóriákra vonatkozóan végeztem 

el a kutatásomat. 

A számviteli bizonylatok mennyisége szempontjából négy csoportot különböztetek 

meg – hasonlóan a törvényileg szabályozott vállalattípusok elnevezéséhez – így  

 számviteli mikrovállalat, 

 számviteli kisvállalat, 

 számviteli középvállalat és 

 számviteli nagyvállalat  

elnevezéseket fogom a kutatás során használni. 

Az egyes kategóriákba történő besorolást egyrészről a kérdőíves felmérésben adott 

válaszok, másrészről a számvitellel foglalkozó szakemberekkel – elsősorban 

könyvelőkkel, másodsorban könyvvizsgálókkal – folytatott személyes interjúk 

alapján kerül sor, amelyeket a következő táblázatban foglaltam össze. 
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4. táblázat: A vállalkozások számviteli kategorizálása 

 

Kategóriák 
Számviteli bizonylatok mennyisége 

(db/hó) 

Számviteli mikrovállalat – 50 

Számviteli kisvállalat 51 – 500 

Számviteli középvállalat 501 – 2000 

Számviteli nagyvállalat 2001 – 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Mindezek felhasználásával a hipotézisek bizonyítása során összesen 3.782 darab 

megfelelően kitöltött és értékelhető kérdőív elemzésével tehát három, különböző 

szempontból struktúrált klaszterre vonatkozóan végeztem el a kutatást, így: 

 először a teljes, gyakorlatilag struktúrálatlan sokaságra nézve, 

 másodszor a 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott mutatószámok 

segítségével csoportosított mintára, 

 harmadszor pedig az általam bevezetett számviteli kategóriákkal létrehozott 

klaszterre. 

 

A következő táblázatban látható az egyes szempontok szerint elkülönített 

vállalkozások darabszáma. 
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5. táblázat: Kutatási mintanagyságok kategóriák szerint 

 

Klaszterek 
Törvényi kritériumok 

alapján 

Számviteli kategorizálás 

alapján 

mikrovállalkozás 1 740 854 

kisvállalkozás 1 324 1 021 

középvállalkozás 718 1 437 

nagyvállalkozás 0 470 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

 

7.2. A számviteli információk feldolgozásával, felhasználásával 

összefüggő hipotézisek igazolása, tézisek meghatározása 

 

H1: A számviteli szoftverekkel történő információ feldolgozás, előállítás és 

felhasználás a hazai vállalkozások széles körében elsősorban nem a döntések 

előkészítéséhez, támogatásához szükséges, hanem csak a beszámoló 

előállítására és a kötelező bevallások teljesítésére korlátozódik. 

 

A vállalatokat irányító vezetők, menedzsmentek körében egyre inkább általánossá 

válik az az igény, hogy a számviteli feladatokat ellátó személy, csoport elsődlegesen 

az évközi, folyamatos adóbevallások elkészítésére koncentráljon, majd pedig az 

adott üzleti évről készített beszámoló álljon a „fontossági sorrend” második helyén. 

Az évről-évre szigorodó adózási szabályozások következtében a gazdálkodó 

szervezetek egyértelmű célja az adóhatóságokkal szembeni adatszolgáltatások és 

kötelezettségek maradéktalan teljesítése az esetleges ellenőrzések elkerülése, illetve 

a mulasztási bírságok, büntetések minimalizálása.  

 

Az elvégzett kérdőíves felmérés alapján a vizsgált sokaság egészére vonatkozóan 

egyértelműen kijelenthető, hogy a vállalkozások a számviteli szoftverektől 

elsődlegesen a gazdálkodás során felmerült gazdasági események lekönyvelését 
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várják el, amelyeknek feldolgozásával és felhasználásával egyrészt a havonta, 

negyedévente vagy évente történő adóbevallások alátámasztását, másrészt pedig az 

üzleti évről készített számviteli beszámoló összeállítását végzik el.  

 

21. ábra: Számviteli információk felhasználásának megoszlása 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Jól látható a grafikonon, hogy a megkérdezett 3782 vállalkozó 66%-a, azaz 2496 

gazdasági társaság tartotta fontosabbnak a könyvelési adatok elsődleges 

felhasználását a bevallások és a beszámoló alátámasztására, mintsem azok stratégiai 

célokból történő felhasználását. 

A feltárt összefüggés egyértelműsége miatt azonban hiba lenne a további 

elemzéseket elhanyagolni, ezért a mintanagyságot kategorizálva nézem tovább a 

hipotézist. 

 

Amennyiben a vizsgálatba az adott vállalkozások 2007-re vonatkozó értékadatait – 

az éves árbevételt, a mérlegfőösszeget és a foglalkoztatottak létszámát – is 

bevonjuk, arra a következtetésre jutunk, hogy a mikrovállalkozásnak nem minősülő 

vállalkozások esetében az arány éppen az ellenkezőjére változik (61% és 39%).  
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22. ábra: Számviteli információk felhasználása 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Ez a jelenség nem nevezhető szokatlannak annak tudatában, hogy alapvetően ezen 

nagyobb gazdálkodó szervezeteknél jellemzően a számviteli osztály mellett külön 

kontrolling osztály is működik, ahol elsősorban a tervezési és ellenőrzési 

tevékenységek összpontosulnak. 

Amennyiben a mikrovállalkozásokat helyezem az elemzés középpontjába, akkor az 

1740 darab mintában szereplő, törvényileg definiált mikrovállalkozás közül 1694 

jelölte meg válaszában a számviteli információk elsődleges felhasználását célzó 

bevallási igényt. 

 

A számviteli bizonylatok mennyiségének aspektusából megvizsgálva a 

rendelkezésre álló adathalmazt az tapasztalható, hogy minél nagyobb tömeget 

képvisel egy gazdálkodó szervezet esetében a bizonylatok mennyisége, annál 

inkább jellemzőbb a számviteli információk másodlagos felhasználása. 
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23. ábra: Számviteli információk felhasználása 

 

Számviteli információk felhasználása 

(számviteli kategorizálás szerint) 

 

Számviteli mikrovállalkozás 

 

Számviteli kisvállalkozás 

 

 

Számviteli középvállalkozás 

 

 

Számviteli nagyvállalkozás 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A grafikonokról szembetűnik, hogy a számviteli mikrovállalkozások esetében még 

97%-os arányt képvisel a számviteli információk bevallási alapadatként kezelése, 

azonban ahogy egyre nagyobb a vállalkozásoknál a bizonylatok mennyisége, annál 

inkább fontosabbá válik a döntések megfelelő adatokkal történő alátámasztása. A 

470 darab mintabeli számviteli nagyvállalkozásból csak 98 vállalkozás jelölte meg a 

beszámoló és a bevallás elsődleges szerepkörét. 

Mivel rendelkezésemre álltak további információk is az adott hipotézissel 

kapcsolatban, ezért elemeztem a vizsgálatba bevont megkérdezettek azon szokását 

is, hogy melyik terület információ szolgáltatását tartják fontosabbnak az adózással, 
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vagy a beszámoló elkészítésével kapcsolatosat. Ebben az esetben a teljes 

mintanagyságra vonatkoztatva a válaszadás 81%-os arányában az adózási területek 

információval való kielégítésére esett. 

 

24. ábra: Az információk helyességének a fontossága 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Természetesen nem azt akarom ezzel sugallni, hogy a vállalkozások kizárólag csak 

az adózással kapcsolatos kérdésekre koncentrálnak, azonban a törvényi 

előírásoknak, jogkövetkezményeknek és határidőknek köszönhetően kialakult a 

köztudatban ez az általános tényállás. 

 

Ebben a vizsgálati aspektusban érdemes tovább elemezni a kérdésre adott 

válaszokat az egyes számviteli kategorizálás szerint, amely részletesebb és valósabb 

helyzetet tükröz. 
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25. ábra: Az információk helyességének a fontossága (számviteli szempontból) 

 

Az információk helyességének a fontossága 

(számviteli kategorizálás szerint) 

 

Számviteli mikrovállalkozás 

 

Számviteli kisvállalkozás 

 

 

Számviteli középvállalkozás 

 

 

Számviteli nagyvállalkozás 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A 854 darab számviteli mikrovállalkozás közül 837, az 1021 darab számviteli 

kisvállalkozás közül pedig 899 gazdálkodó szervezet jelölte meg az adóbevallások 

helyességének igényét a számviteli beszámolóval szemben. 

A számviteli nagyvállalatok esetében keletkező 50-50%-os megoszlás oka, hogy 

ezen vállalattípusnál túlnyomó többségben részvénytársasági formáról kell beszélni 

és a részvényesek érdekeltsége egyrészről a zavartalan működésben (adózás), 

másrészről pedig a vagyongyarapodásban, eredményességben (számviteli 

beszámoló) nyilvánul meg. 
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Természetesen egy adott mintában megfigyelhető gyakoriságot nem lehet azonnal 

általánosítani, azonban a statisztika eszköztárában vannak olyan módszerek, 

amelyek ezeknek a valószínűségét is alátámasztják. Ilyen a T-próba, amelyet mind 

az eredeti mintára, mind pedig a szűkített mintára vonatkozóan elvégeztem. 

 

26. ábra: T-próba a számviteli információk felhasználására és z információk 

helyességének a fontosságára vonatkozóan(SPSS) 

 

One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
felh 3782 ,66 ,502 ,045 

 

 

One-Sample Test 
 

  

Test Value = 0.66 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
felh ,088 3781 ,930 ,004 -,08 ,09 

 
 
 
 

One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
hely 3782 ,81 ,513 ,033 

 

 

One-Sample Test 
 

  

Test Value = 0.81 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
hely ,088 3781 ,840 ,008 -,08 ,09 

 
 

 (Forrás: SPSS) 
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Jól látható, hogy mindkét esetben a próba végeredménye alátámasztja azt a 

feltételezést, hogy a levont következtetések nemcsak az adott minta esetére igazak, 

hanem – 5%-os szignifikancia szinten – a teljes sokaságra is általánosítható.  

 

A teljes sokaságot elemezve az tapasztalható, hogy a vizsgálatba bevont 

vállalkozások 62%-ánál, azaz 2345 darab gazdálkodó esetében a számviteli 

feladatokat a vállalaton belül lévő könyveléssel, úgynevezett internal accounting 

részleggel oldják meg. 

 

27. ábra: Számviteli feladatok ellátási módja 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A felmérés során fő okként az információk vállalaton belül tartását és az ezzel 

szorosan kapcsolatba hozható naprakész adatok meglétét jelölték meg a választ adó 

gazdasági szervezetek. 

Az előbb megtett megállapítás szoros kapcsolatba hozható az árbevétel 

nagyságával, hiszen minél nagyobb az értékesítés nettó árbevétele, annál inkább 

nagyobb az igény a belső számviteli osztály meglétére, illetve ezzel egyetemben a 

számviteli adatok továbbfelhasználására. A kapcsolat szorosságát igazolja a mintán 

elvégzett korrelációszámítás eredménye is. 
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28. ábra: Korreláció számítás (SPSS) 

 

Correlations 
 

  

A számviteli 
feladatok 
ellátása 

A létrehozott 
adatbázis 

felhasználása 
Spearman's rho A számviteli feladatok 

ellátása 
Correlation Coefficient 1,000 ,578(**)
Sig. (2-tailed) . ,000
N 3782 3782

A létrehozott adatbázis 
felhasználása 

Correlation Coefficient ,578(**) 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 .
N 3782 3782

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
(Forrás: SPSS) 

 

Az 580 000 eFt-nál nagyobb éves árbevétellel és a 10 főnél több foglalkoztatottal 

rendelkező vállalatok esetében – tehát akik törvényileg nem mikrovállalatok –, ahol 

a könyvelési munkafolyamatokat a vállalaton belül valósítják meg 92%-ában a 

számvitel által előállított információkat felhasználják már többek között döntések 

előkészítésére, vagy tervezési/kontrolling feladatok ellátására.  

Amennyiben a számviteli feladatokat külső személyek, vagy könyvelőirodák látják 

el, úgy mindössze csak 4%-ában hasznosítják további célokra a számviteli 

információt, amelynek okaként a megkérdezettek közel 90%-a a nem megfelelő 

információ visszacsatolást tartotta.  

 

A számviteli bizonylati mennyiséget figyelembe véve azonban már nem ilyen 

egyértelmű az összefüggés, hiszen a számviteli mikrovállalatok esetében a külső 

könyvelés az elterjedtebb, azonban a „tendencia” a kis és középvállalatok körében 

már némi deformálódást mutat. A nagyvállalatok szinte mindegyike belső 

könyvelést alkalmaz. 
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29. ábra: Számviteli feladatok ellátásának a módja (számviteli kategorizálás) 

 

Számviteli feladatok ellátásának a módja 

(számviteli kategorizálás szerint) 

 

Számviteli mikrovállalkozás 

 

Számviteli kisvállalkozás 

 

 

Számviteli középvállalkozás 

 

 

Számviteli nagyvállalkozás 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A számviteli információk felhasználását vizsgálva ezen számviteli csoportok 

esetében az tapasztalható, hogy a mikrovállalatok esetében az információk 

másodlagos felhasználása kevés kivételtől eltekintve egyáltalán nem történik meg, 

azonban a közép és nagyvállalatokat tekintve az adatok további feldolgozása annál 

inkább jellemző (lásd első hipotézis). 

 

T1.1: A számviteli információ feldolgozása és felhasználása a hazai 

vállalkozások széles körében elsősorban a beszámoló előállítására és a kötelező 

bevallások teljesítésére korlátozódik. A számviteli mikro-, kis- és 

középvállalkozások elsődlegesen pedig az adózási szabályok maradéktalan 
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betartásában érdekeltek, másodlagos a számviteli beszámoló adatainak 

helyessége. 

 

T1.2: A számviteli szoftverekkel történő információ előállítás, feldolgozás, 

felhasználás számviteli szempontból megközelítve minél nagyobb a vállalat 

gazdálkodását érintő számviteli bizonylatok darabszáma, annál nagyobb az 

igény ezen információk megfelelő módon történő visszacsatolására és az egyes 

vezetői döntések alátámasztására. 

 

H2: A vállalatok esetében a számviteli feladatok vállalaton kívüli 

kihelyezésének a legfőbb indoka a költségmegtakarítással párhuzamosan a 

szakmai hozzáértés és tapasztalat biztosítása és a nemzetgazdasági 

adatszolgáltatások felelősségének az átterhelése, megosztása. 

 

A törvényi mikrovállalkozások körében általánosan elterjedt szokás a számviteli 

feladatok végzésére külső személyek, könyvelő irodák megbízása, így a vállalkozás 

jelentős költségmegtakarítást érhet el elsősorban a bérjárulékok megtakarításával.  

Ezen tendencia az adott mintában is jól megfigyelhető, hiszen az 580 000 ezer Ft 

alatti árbevétellel rendelkező vállalkozások esetében 74%-os arányt képviselnek a 

külső könyveléssel rendelkező vállalatok. 

Amellett azonban, hogy a külső munkavégzéssel csökkenteni tudja a költségeit, 

gyakran más – a háttérben meghúzódó – okok is indokolhatják ezen lépésüket. A 

végrehajtott szakértői interjúk keretében elvégzett felmérés rávilágított arra a 

tényre, hogy sok vállalatnál lehetőség sincs arra, hogy a könyvviteli feladatok 

ellátása a vállalkozáson belül maradjon, mivel nincs megfelelően képzett és 

tapasztalt számviteli szakember. Ezen túlmenően a tulajdonosok, vezetők 

megpróbálják a kötelező adatszolgáltatásokkal együtt járó terheket, 

kötelezettségeket megfelelő stratégiával áthárítani a külső megbízottra.  
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30. ábra: A külső könyvelés választásának okai 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A 1437 darab külső könyvelést alkalmazó vállalat közül 881 darab gazdálkodó, 

tehát a válaszadók 61%-a a képzettségi szint elmaradottságát preferálta. Az ábra 

alapján jól kitűnik, hogy a költségmegtakarítás, mint a köztudatba beépült „fő 

indok” a szakértelem hiánya és a felelősség áthárítása szempontok mögött 

helyezkedik csak el, mivel ez egyedül a kisebb vállalkozások esetében tekinthető az 

olcsóság elsődleges tényezőjének. 

 

A felméréssel egyetemben vizsgálat alá került az alkalmazott szoftverek 

költségoldala is, azaz egy adott évre vetített fenntartási költség. Az adatokból 

kiderült, hogy vannak olyan „olcsóbb” könyvviteli programok, amelyekhez 

társulnak különböző frissítési, karbantartási tételek és ezzel együtt már jelentős 

ráfordítást jelentenek a vállalkozásoknak. 
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31. ábra: Számviteli szoftverk éves fenntartási költsége 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Amint azt a grafikon is szemlélteti egy számviteli szoftver átlagos éves fenntartási 

költsége 200.000 Ft és 300.000 Ft körül határolható be, azonban még mindig nagy a 

választék az olcsó programok területén. 

Fontos megjegyeznem, hogy ezek a szoftverek kimondottan a főkönyvi könyvelési 

mechanizmusokat támogatják, ezért ezen díjaknak nem része például a 

bérszámfejtés modul.  

 

T2: A számviteli feladatok vállalaton kívűl helyezésének fő indokai a megfelelő 

szakértelem hiánya, az ezzel összefüggő felelősségek, kockázatok áthárítása, 

valamint mikro és kisvállalkozások esetében a költségmegtakarítás. 
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7.3. A számviteli szoftverek alkalmazásával, sturtúrájával 

kapcsolatban felállított hipotézisek vizsgálata, tézisek 

definiálása 

 

H3: A vállalkozások számviteli feladatait ellátó személyek/szervezeti egységek 

a számviteli szoftverektől elsősorban az egyszerű használat, a folyamatos 

frissítés, a törvényi előírásoknak való adatrögzítés, adatfeldolgozás 

tulajdonságokat várják el, másodlagos az információk importálása, azok 

továbbfelhasználása. 

 

Az első hipotézis vizsgálatával szoros kapcsolatba hozható ezen feltételezés is, 

hiszen a rendelkezésre álló számviteli információk további felhasználása csak 

meghatározott feltételek mellett (vállalati méret, könyvelési feladatok elvégzésének 

módja) valósul meg viszonylag nagy százalékban, amelyet azt az előzőekben már 

bemutattam. 

 

A vizsgálatba bevont vállalkozásoknál, ahol a számviteli feladatokat belső 

gazdasági osztály vagy személy végezte – internal accounting – különböző igények 

merültek fel a választott és alkalmazott számviteli szoftverrel kapcsolatban. 
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32. ábra Felhasználói igények megoszlása belső könyvelés esetén 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Az ábrán szemléltetett megoszlásból arra a következtetésre jutottam, hogy belső 

könyvelés esetén a gazdálkodó szervezetek számára elsődleges szempontnak az 

egyszerű és logíkusan felépített  kezelői felületet, a jogszabályi, felhasználói 

elvárások változásának megfelelő gyors programfrissítéseket, valamint a szoftverek 

könyvelési mechanizmusának szabályosságát, azaz a vonatkozó törvényi 

előírásknak való maximális megfelelést tartják.  

 

A külső könyvelés – external accounting – esetében, ahol többnyire a különböző 

könyvelő irodák dominálnak ugyanilyen tendencia figyelhető meg, azonban az 

arányok egy pici eltolódást mutatnak, amelyek elsősorban az adatok 

exportálhatóságának jelentőségét erősítik. 
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33. ábra Felhasználói igények megoszlása külső könyvelés esetén 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A külső könyvelés esetében az exportálhatóság igénye szoros összefüggésben van a 

megrendelők felé történő folyamatos adatszolgáltatásokkal, hiszen havonta, 

negyedévente a reálisabb összkép megítélésének igénye miatt ezzel a funkcióval 

sokkal egyszerűbbé válik az információk átadása, szemléltetése. 

Az adatok továbbfelhasználására való törekvés – amely az ábrákon az egyéb 

kategóriába tartozik – szinte csak a belső könyvelés esetén mérhető, mivel külső 

számviteli tevékenység jelenlétében a szolgáltatást igénybevevő vállalkozásoknál 

erre elsősorban a megfelelő szakértelem hiányában nem tartanak igényt, így nem is 

kerülnek visszacsatolásra sem. 

 

A törvényi kategorizálást tekintve látható (34. ábra), hogy mindhárom vállalattípus 

esetében az egyszerű kezelhetőség, a törvényi megfelelés és a folyamatos frissítés 

követelmlények fogalmazódnak meg, csak más a fontossági sorrend. Amíg a mikro 

és kisvállalkozások elsődleges szempontként a folyamatos programfrissítéseket 
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jelölték meg (33-33%), addig a középvállalkozások legfontosebb kritériumnak a 

használt számviteli szoftver törvényi előírásoknak való megfelelését tartják (51%).  

 

34. ábra Felhasználói igények megoszlása (törvényi kategorizálás) 

 

Felhasználói igények megoszlása 

(törvényi kategorizálás szerint) 

 

Mikrovállalkozás 

 

Kisvállalkozás 

 

 

Középvállalkozás 

 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A számviteli szempontból történő csoportok esetében is hasonló következtetést 

lehet levonni, mint amilyeneket az előőbbiekben említettem, egyedül a 
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középvállalkozásoknál tapasztalható az importálásra vonatkozó nagyobb igény 

(17%). 

 

35. ábra Felhasználói igények megoszlása (számviteli kategorizálás) 

 

Felhasználói igények megoszlása 

(számviteli kategorizálás szerint) 

 

Számviteli mikrovállalkozás 

 

Számviteli kisvállalkozás 

 

 

Számviteli középvállalkozás 

 

 

Számviteli nagyvállalkozás 

 

 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

T3: A számviteli feladatokat ellátó személyek/szervezeti egységek számviteli 

szoftverekkel szemben támasztott elvárásai, igényei az egyszerű használat, a 

folyamatos frissítések, és a törvényi előírásoknak való megfelelés. 
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H4: Azon vállalatok esetében, amelyek önálló számviteli szervezettel 

rendelkeznek elsősorban olyan integrált számviteli szoftvereket alkalmaznak, 

melyek felhasználói oldalról tekintve a számviteli adatfeldolgozást gyakran 

bonyolulttá és körülményessé teszik. 

 

A kutatásban vizsgálatra került az alkalmazott számviteli szoftver strukturáltsága, 

integritásának a foka is annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a 

számvitelt támogató informatikai alkalmazások felépítéséről. 

Alapvetően – a már a 4. fejezetben ismertetett – három nagy kategória különíthető 

el: 

 az all-in-one könyvelőprogramok, 

 a moduláris felépítésű számviteli szoftverek és 

 a vállalatirányítási szoftverek. 

 

A teljes mintában történő elemzéskor a kategóriák közötti megoszlást nézve a 

moduláris felépítésű szoftverek vannak túlsúlyban, amelynek oka kettős: 

 egyrészről a számviteli feladatokat segítő programok esetében a különböző 

almodulokból felépíthető megoldások piaci jelenlegi kínálata a legnagyobb, 

 másrészről pedig az all-in-one szoftverek rugalmatlansága és a felmerült 

igények miatti lassú alkalmazkodó képessége, valamint a vállalatirányítási 

szoftverekkel kapcsolatos bizalmatlanság és a többi szoftvertípushoz képest 

viszonylagos „drágasága” a moduláris programok népszerűsödéséhez 

vezetnek. 
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36. ábra: Számviteli szoftverek típusai 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A gazdálkodó szervezetek többsége, akik a számviteli adatfeldolgozást önállóan, a 

vállalkozáson belül végzik alapvetően a különbözőal modulokból tetszőlegesen 

felépíthető szoftvereket alkalmazzák, hiszen 2345 megkérdezett közül 1480 

esetében volt jellemző ezen programstruktúra. Érdekesség továbbá, hogy a 

mintában szereplő válaszadók között voltak olyanok számszerint 322 vállalkozás, 

akiknél ugyan van integrált vállalatirányítási rendszer, azonban annak könyvviteli 

részét nem használjéák, hanem a számviteli feladatokat külön önálló program 

megvásárlásával és használatávalé végzik el, amelyből az output adatokat – a 

főkönyvi kivonatot és néhány analitikus nyilvántartást – utólag, az erre a célra 

alkalmazott személyek importálják be a vállalatirányítási rendszer adatbázisába. 

Ebben az esetben 92%-os arányban moduláris felépítésű szoftvert alkalmaznak az 

adatrögzítésre, könyvelésre. 
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37. ábra: A vállalatirányítási rendszerekkel szembeni kritikák 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A vállalatirányítási rendszert alkalmazó gazdálkodóknál végzett 636 darab 

mélyinterjú során kiderült, hogy a bevezetett integrált programcsomag használata 

sokszor nehézkes, mivel annak működési mechanizmusait, kezelését a dolgozók 

többsége nem ismeri eléggé ahhoz, hogy megfelelően történjenek az egyes 

tranzakciók rögzítése, felvitele. 

A válaszadók 6%-a – 39 megkérdezett – vallotta be azt a tényt, hogy az alkalmazott 

szoftver gyakorlatilag nem alkalmas arra, hogy a vállalkozásnál végbemenő 

folyamatokat megfelelően rögzíteni, kezelni tudja, azonban vagy pénzügyi okokból 

kifolyólag, vagy a tulajdonosi kör döntése miatt nem lehet, nem akarják a jelenlegi 

rendszert másra cserélni. 

 

T4.1: A belső könyvelést (internal accounting) alkalmazó vállalkozások 

esetében nem az integrált vállalatirányítási szoftverek a leggyakrabban 

alkalmazott – számviteli folyamatokat is feldolgozó – programok, hanem a 

modulokból álló, tetszőlegesen struktúrálható, alapvetően a számviteli 

munkafolyamatokat segítő szoftverek. 
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T4.2: A gazdálkodó szervezetek az integrált vállalatiirányítási rendszerek 

tekintetében a számviteli adatrögzítést a nem megfelelő betanulási folyamatok, 

az elszámolások bonyolultsága és az esetleges hibák körülményes javítása miatt 

nem tartják megfelelőnek. 

 

 

7.4. A számviteli szoftverek minőségével kapcsolatos hipotézis 

igazolása, minőségmodell megalkotása, tézis megfogalmazása 

 

H5: A számviteli szoftverek minőségi osztályozásakor a felhasználók által 

elvárt igények alapján kell kiindulni, amelynek modellezésében kiemelt 

szerepet játszó tényezők: a megbízhatóság, funkcionalitás, naprakészség, 

eredményorientáltság. 

 

A számviteli szoftverek minőségmodelljének kialakításakor alapvetően a 

felhasználók által támasztott igényekből kell kiindulni. Mindenkinek más-más 

funkciók a fontosak, mindenki más-más információkat szeretne a számviteli 

információs rendszerből kinyerni, azonban vannak olyan elvárások, amelyeket az 

adott halmazból kiemelhetünk. 

 

A kutatás alkalmával a szoftverminőséggel foglalkozó közismert és nagy 

szaktekintélynek minősülő nemzetközi modellek tanulmányozásával kialakított 

kérdésekre adott válaszok kiértékelésével került sor, amelyek esetében számos, a 

már előzetesen végrehajtott kérdőíves megkérdezések alkalmával felmerült 

minőségi elvárások is bekerültek. 

 

A szakértői mélyinterjúk segítségével azt kutattam, hogy a felhasználók milyen 

minőségi kritériumokat határoznak meg a számviteli szoftverekkel kapcsolatosan. 

Az egyes jellemzőket 1-től 5-is terjedő skálán lehetett pontozni, így a 636 darab 

felmérés esetében az egyes ismérvekre adott összpontszám maximuma 3180 pont 

volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a számviteli programok kiválasztásakor és 
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alkalmazásakor a hordozhatóság és a nemzetközi háttér megléte nem döntő 

fontosságú a felhaználók számára, sokkal fontosabbnak tartják ennél a 

törvényeknek való megfelelést, a módosíthatóságot vagy a rugalmasságot, amint az 

a következő ábrán is látható.  

 

38. ábra: A számviteli szoftverek minőségét meghatározó ismérvek megoszlása 

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A legalább 60%-os értéket elérő ismérveket alapvetően négy nagy csoportba lehet 

kategorizálni, amelyek: 

 a megbízhatóság, 

 a funkcionalitás, 

 a naprakészség és 

 az eredményorientáltság. 
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39. ábra: A számviteli szoftverek minőségmodellje 

 

4. Eredmény-
    orientáltság

1. Megbízhatóság

3. Naprakészség

2. Funkcionalitás

* adatbiztonság
* karbantarthatóság
* hibázásra való hajlandóság

* könnyű kezelhetőség
* integráltság
* hálózatban történő
   használ   hatóság
* adatimportálás,
   exportálás

* törvénynek való megfelelés
* gyors problémamegoldás
* módosíthatóság

* rugalmasság
* hatékonyság
* célorientált
   felhasználhatóság
* adatbázis lekérde-
   zések

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Megbízhatóság 

 

A számviteli szoftverek esetében nagyon fontos ismérv a megbízhatóság, hiszen a 

számviteli információk rögzítése, feldolgozása és továbbítása csak egy hatékonyan 

működő rendszerrel képes hozzájárulni a gazdálkodó szervezetek 

versenyképességének a növeléséhez. 

Ezen az alappillérbe került általam besorolásra 

 az adatbiztonság, 

 a karbantarthatóság és 

 a hibatűrő képesség. 

Az adatbiztonság alatt a lekönyvelésre került gazdasági események védelmét értem, 

amelynek kialakításakor a számvitellel szemben támasztott követelményeknek 

maradéktalanul meg kell felelnie, illetve a jogosultsági, hozzáférési engedélyek 

megfelelő korlátozásával biztosítani kell az illetéktelen beavatkozások 

megakadályozását.  
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A karbantarthatóság ismérv a szoftver működésének folyamatos figyelését, 

ellenőrzését, illetve az esetlegesen felmerülő hibák hatékony és szakszerű orvoslását 

segíti elő.  

Az előbbi tulajdonsággal szoros kapcsolatban van a hibatűrő képesség, amely a 

program tesztelhetőségével mérhetővé válik és ennek eredményeképpen a fejlesztés 

során optimalizálható.  

 

Funkcionalitás 

 

A funkcionalitás alatt olyan ismérveket értek, amelyek a számvitel szoftver 

használatával szoros kapcsolatba hozhatók. Ebbe tartozik bele 

 a könnyű kezelhetőség, 

 az integráltság, 

 a hálózatban történő használhatóság és 

 az adatimportálási és –exportálási lehetőségek. 

Mint minden számítástechnikai program esetében, így a számviteli szoftvereknél is 

a könnyű kezelhetőség, az egyes funkciók gyors elérése a felhasználók számára 

alapkövetelményként jelennek meg. Minél bonyolultabb egy rendszer kezelése, 

minél nehézkesebb elérni a különböző output információkat, annál kevésbé lesz 

népszerűbb és sikeresebb az informatikai alkalmazás. 

Az integritás, az integráltság, a szerkezetileg egymásra épülő, de önállóan is 

használható moduláris programok a gazdálkodó szervezeteket érintő folyamatok 

dokumentálására, feldolgozására mára már olyan funkcionalitással bír, amely nélkül 

a teljesség nem valósulhat meg. A programalkotók célja a minél szélesebb körben 

történő problémamegoldás, a minél komplexebb programok előállítása, amely a 

felhasználó által – elsőre sokszor nem is – igényelt információk rögzítése, tárolása, 

konvertálása. 

Az integráltsággal szorosan összefügg a szoftverek hálózatban történő használata, 

az adatbázis távoli és on-line elérése, amellyel akár a munkahelyen kívülről is 

hozzáférhető egy adott vállalat könyvelési adata, kivonata. A hálózat segítségével 

lehetőség van a munkafolyamatok tördelésére, felosztására, adott területek – mint 
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például a bank, a pénztár, a bejövő, vagy a kimenő számlák – kezelésére, így az 

utólagos ellenőrzések, a hibák kibuktatása is könnyebben kezelhetőbbé válik. 

Egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a számviteli szoftvert alkalmazók a 

különböző adatexport, illetve import műveleteknek, amelyek segítségével a 

számviteli munka egyszerűbbé, az adatszolgáltatás gyorsabbá válhat. Amennyiben 

az adott gazdálkodó szervezet külső, azaz external könyvelést alkalmaz, a kellően 

paraméterezhető adatcserével a vállalati vezetőkkel, döntéshozókkal való 

kapcsolattartás mindkét érdekelt számára elégedettséggel párosul. 

 

Naprakészség 

 

A naprakészség a számviteli szoftverek esetében kiemelt jelentőséggel bíró 

minőségi elvárást takar, hiszen a jogszabályi környezet változásait a programoknak 

tudniuk kell kezelni. Ha egy könyvviteli rendszer nem naprakész, akkor annak 

használata komoly következményekkel járhat.  

Ebbe a kategóriába tartozik: 

 a törvényeknek való megfelelés, 

 a gyors problémamegoldás és 

 a módosíthatóság. 

A törvényeknek való megfelelés esetében minden felhasználó azt az elvárást 

támasztja, hogy a kiválasztott szoftver a hatályos szabályozásoknak megfelelően 

legyen teljes körűen kialakítva. Elengedhetetlenül fontos, hogy már a változások 

hatályba lépése előtt a szükséges változtatások eszközölve legyenek, hiszen ebben 

az esetben a tesztelésre is kellő időt lehet fordítani. 

A gyors problémamegoldás, mint igény nem újdonság a számviteli szoftverekkel 

szemben, hiszen a gyakran egymásra épülő gazdasági mechanizmusok alkalmával 

felbukkanó hibák orvoslása fontos a felhasználó számára. Erre hozták létre az on-

line helpdesk szolgáltatásokat, amelyek a internet segítségével a nap 24 órájában 

hathatós és gyors segítséget nyújtanak. 

A módosíthatóság az első két ismérvvel elválaszthatatlan kapcsolatban van, amely 

az egyes almodulok, programrészek változtatását, változtathatóságát jelenti. 
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Eredményorientáltság 

 

Az eredményorientáltság aspektus a számviteli adatfeldolgozás során előállított 

output információk központosított szerepkörével foglalkozik, amelybe bele tartozik 

 a rugalmasság, 

 a hatékonyság, 

 a célorientált felhasználhatóság és 

 az adatbázis lekérdezések. 

A rugalmasság az információk előállítását, annak sokrétű felhasználását jelenti, 

hiszen – ahogy azt már a számviteli információs rendszer elemzésénél is kifejtettem 

– a számvitel által előállított információk a kis és középvállalkozások döntő 

többségénél elsődlegesen ugyan a beszámoló összeállításában érdekeltek, azonban – 

főleg a nagyvállalatok esetében – másodlagosan, mint vezetői számvitel 

hozzájárulnak tervezési, ellenőrzési, döntési folyamatok elősegítéséhez is. 

A hatékonyság az időfelhasználás mérőeszköze, amelybe bele tartozik az egyes 

információk feldolgozási, előállítási, továbbítási ideje, sebessége. 

A célorientált felhasználhatóság és az adatbázis lekérdezések szorosan összefüggő 

tulajdonságok, amelyek a számviteli szoftverek által előállított információk testre 

szabását teszik lehetővé így nyújtva elengedhetetlenül fontos támogatást azon 

területek, alrendszerek számára, akik input adatként a számviteli információkat 

felhasználják. 

 

T5: A számviteli szoftverek minőségét meghatározó tényezők a felhasználói 

igények figyelembe vételével a megbízhatóság, a funkcionalitás, a naprakészség 

és az eredményorientáltság. 
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8. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI, EREDMÉNYEI 

 

A számviteli információgazdálkodással és a számviteli szoftverek alkalmazásával, 

minőségi elvárásaival kapcsolatosan megvalósított kutatói munkám során az 

előzetesen felállított hipotézisekre különböző, számszaki adatokkal kellően 

alátámasztott válaszokat kaptam. 

 

A számviteli szoftverek segítségével létrehozott információk előállítása és 

feldolgozása tekintetében igazolódott azon állítás, hogy felhasználásuk elsődlegesen 

a számviteli beszámoló, illetőleg a kötelező adatszolgáltatások, bevallások 

elkészítésére irányulnak, nem pedig a vezetői döntések megalapozására, stratégiai 

kérdések megválaszolására. Számviteli szempontból megállapítást nyert, hogy 

minél több egy gazdálkodó szervezet életében a havonta jelentkező bizonylatok 

mennyisége, annál nagyobb az igény az információk feldolgozás utáni 

visszacsatolására. Hasonlóan determinálja az információs igényt a számviteli munka 

ellátásának a módja. Amennyiben a vállalkozáson belül történik a számvitellel 

kapcsolatos feladatok koordinálása (internal accounting), sokkal nagyobb arányban 

használják fel a rendelkezésre álló output adatokat a döntések meghozatalában. 

A mintában szereplő megkérdezettek mindennapi munkájuk során fokozottabb 

hangsúlyt fektetnek az adózási szabályok maradéktalan betartására, mint a 

számviteli beszámoló hibamentességére. 

A külső számviteli szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásoknál a számviteli 

feladatok kihelyezésének legfőbb indoka a legtöbb esetben nem a hipotézisemben 

feltételezett, az ezzel párosuló költségmegtakarítás, hanem sokkal inkább a 

megfelelő szakmai hozzáértés hiánya és a bevallásokkal összefüggő felelősségek 

áthárítása, azonban mikro és kisvállalkozások esetében nem elhanyagolható 

szempont a ráfordítások ilyen módon történő karcsúsítása, csökkentése. 

 

A piacon egyre nagyobb számban jelenlévő számviteli szoftverektől a felhasználói 

társadalom – elsősorban könyvelők, gazdasági szakemberek – érthető, átlátható 

strukturális felépítést, könnyű, egyszerű használói, kezelői felületet és a hatályos 
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jogszabályoknak történő maradéktalan megfelelést várják el. Többségében az 

alkalmazott szoftverek moduláris felépítést követnek, azaz a különböző almodulok, 

mint önálló programok és mint egy egységet képviselő rendszerek is 

működtethetők.  

A technológiai fejlődésnek köszönhetően a komplex vállalatirányítást támogató 

programcsomagok választéka ugyan egyre szélesebb, de ezek népszerűségét 

csökkentik az elszámolások bonyolultsága, a tévesen rögzített gazdasági események 

körülményes javítása és a sokszor nem megfelelő betanulási folyamat. 

 

A kutatásom során kerestem a választ arra a kérdésre is, hogy milyen a jó számviteli 

szoftver, milyen minőségi kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy az a 

felhasználók számára értékes munkaeszközzé váljon. A szakértői interjúk alapján 

megállapítást nyert, hogy alapvetően négy nagy csoportba sorolhatók be a felmerült 

igények, amelyek 

 a megbízhatóság, 

 a funkcionalitás, 

 a naprakészség és 

 az eredményorientáltság. 

Mind a négy pillér meghatározó súlyt képvisel az általam létrehozott számviteli 

szoftverek minőségmodelljében, amelyeken belül a kutatás során a felhasználók 

által meghatározott minőségi ismérvek találhatók. 

 

Az elvégzett kutatói munka ezekre a megállapításokra építve szándékaim szerint a 

jövőben is tovább folytatódik, célom, hogy olyan általánosan elfogadott minőségi 

modellt alkossak, amely mind elméletileg, mind gyakorlatilag kellőképpen 

megalapozott és ezáltal a számviteli szoftvereket előállító, létrehozó személyeknek, 

szervezeteknek egy, a piaci igényekkel összhangban álló fejlesztői útmutatást adjak, 

hogy a jövőben eladásra kerülő szoftverek a felhasználói társadalom oldaláról 

elismerésben részesüljenek. 
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9. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

 

A számviteli információgazdálkodással és a számviteli szoftverek alkalmazásával, 

minőségi elvárásaival kapcsolatosan megvalósított kutatói munkám során az 

előzetesen felállított hipotézisekre különböző, számszaki adatokkal kellően 

alátámasztott válaszokat kaptam, amelyek kellő információval és ismeretanyaggal 

szolgálhatnak  

  a felsőfokú számviteloktatásban, 

 a számviteli szoftverek fejlesztésében, 

 a számviteli minőségbiztosítás, minőségmenedzsment kialakulásában, 

fejlődésében. 

 

Az információgazdálkodással, információfelhasználással kapcsolatos 

megállapítások a számviteli információs rendszerek feltérképezésében, a számviteli 

információk másodlagos felhasználásának megismerésében nyújtanak segítséget. A 

számviteli szoftverek felépítésével, integráltságával és a vele szemben támasztott 

követelmények vizsgálatával a számvitelszervezés témakörével kapcsolatos oktatási 

tananyag fejlesztéstéséhez is segítséget nyújthat a disszertáció. Az ismertetett 

fogalmak, összefüggések, az informatika és a számvitel kapcsolatrendszerének 

ábrázolása olyan szakemberek számára nyújthat könnyen elsajátítható ismeretket, 

akik szakmájukból, képesítésükből kifolyólag eddig inkább a gazdasági területen 

tevékenykédtek. 

 

A számviteli minőségmodell megalkotásával nem titkolt célkitűzésem az, hogy a 

számviteli szoftverek jelenlegi piaci helyzetéről és megítéléséről olyan 

információkat nyújtsak, szolgáltassak, amelyek a felhasználók oldaláról a 

programokkal kapcsolatban igényként, illetve elvárásként merülnek fel. A 

modellezéssel, a modell megalkotásával a számvitel felsőfokú oktatási 

színvonalának emeléséhez is szeretnék hozzájárulni és ennek továbbfejlesztésével a 

számviteli minőségbiztosítás intézményi szerepkörét szeretném tudatosítani a 

számvitel tudományában. 
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Természetesen nem tekintem a disszertációt a kutatásom végállomásának, hiszen az 

elvégzett felmérések eredményei, a tapasztalatok publikálásakor tapasztalt 

információ visszacsatolások egyértelműen megerősítenek abban, hogy van igény az 

ilyen számviteli problematikák ábrázolására, elemzésére. 

 

Az elvégzett munka mindezek hatására a jövőben is tovább folytatódik majd, célom 

egyrészről a számviteli információgazdálkodás számítógépes támogatásának 

mélyebb vizsgálata a számviteli folyamatok automatizálásának elősegítésére, 

másrészről pedig, hogy olyan általánosan elfogadott minőségi modellt alkossak, 

amely mind elméletileg, mind gyakorlatilag kellőképpen megalapozott és ezáltal a 

számviteli szoftvereket előállító, létrehozó személyeknek, szervezeteknek egy, a 

piaci igényekkel összhangban álló fejlesztői útmutatást adjak, hogy a jövőben 

eladásra kerülő szoftverek a felhasználói társadalom oldaláról elismerésben 

részesüljenek 

 

Amennyiben sikerül a kutatásommal rávilágítani arra, hogy a számviteli szoftverek 

megalkotásánál, fejlesztésénél a felhasználók által elvárt igények kerüljenek a 

figyelem középpontjába, akkor szakmai szempontból is elősegítettem a számviteli 

informatika fejlődését. 
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1. sz. melléklet: Információk helyességének a fontossága 

 

Törvényi kategorizálás szerint (db) 

 Mikro- 

vállalat 

Kis- 

vállalat 

Közép- 

vállalat 

Összesen 

Döntéselőkészítésre használt 46 811 429 1 286

Beszámoló/bevallás 

készítésére használt 

1 694 513 289 2 496

Összesen 1 740 1 324 718 3 782

 

Számviteli kategorizálás szerint (db) 

 Mikro- 

vállalat 

Kis- 

vállalat 

Közép- 

vállalat 

Nagy- 

vállalat 

Összesen

Döntéselőkészítésre 

használt 

26 184 704 372 1 286

Beszámoló/bevallás 

készítésére használt 

828 837 733 98 2 496

Összesen 854 1 021 1 437 470 3 782
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2. sz. melléklet: Információk helyességének a fontossága 

 

Számviteli kategorizálás szerint 

 Mikro- 

vállalat 

Kis- 

vállalat 

Közép- 

vállalat 

Nagy- 

vállalat 

Összesen

Adóbevallások esetében 837 899 1 078 234 3 048

Számviteli beszámoló 

esetében 

17 122 359 236 734

Összesen 854 1 021 1 437 470 3 782
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3. sz. melléklet: Felhasználói igények megoszlása 

 

A teljes mintában (db) 

 belső könyvelés 

esetén 

külső könyvelés 

esetén 

Egyszerű használat 540 259

Folyamatos frissítés 685 388

Törvényi megfelelés 581 332

Információk importálhatósága 221 144

Információk exportálhatósága 187 232

Egyéb szempontok 131 82

Összesen 2 345 1 436

 

Törvényi kategorizálás szerint (db) 

 Mikro- 

vállalat 

Kis- 

vállalat 

Közép- 

vállalat 

Összesen 

Egyszerű használat 324 261 214 799

Folyamatos frissítés 568 433 72 1 073

Törvényi megfelelés 282 262 369 913

Információk 

importálhatósága 

112 211 42 365

Információk 

exportálhatósága 

321 89 9 419

Egyéb szempontok 133 68 12 213

Összesen 1 740 1 324 718 3 782
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Számviteli kategorizálás szerint (db) 

 Mikro- 

vállalat 

Kis- 

vállalat 

Közép- 

vállalat 

Nagy- 

vállalat 

Összesen

Egyszerű használat 239 211 256 93 799

Folyamatos frissítés 411 389 176 97 1 073

Törvényi megfelelés 103 233 394 183 913

Információk 

importálhatósága 

41 35 245 44 365

Információk 

exportálhatósága 

26 122 221 50 419

Egyéb szempontok 34 31 145 3 213

Összesen 854 1 021 1 437 470 3 782

 

 

 



147 
 

 

4. sz. melléklet: Számviteli feladatok ellátásának a módja 

 

Számviteli kategorizálás szerint (db) 

 Mikro- 

vállalat 

Kis- 

vállalat 

Közép- 

vállalat 

Nagy- 

vállalat 

Összesen

Belső könyvelés 132 505 1 246 462 2 345

Külső könyvelés 722 516 191 8 1 437

Összesen 854 1 021 1437 470 3 782
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5. sz. melléklet: A külső könyvelés választásának okai 

 

 Darab Megoszlás 

Költséghatékonyság 216 15%

Szakértelem hiánya 881 61%

Időmegtakarítás 62 4%

Felelősség álhárítása 251 17%

Egyéb okok 27 2%

Összesen 1 437 100%
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6. sz. melléklet: Számviteli szoftverek éves fenntartási költsége (Ft) 

 

 Darab 

- 50.000 481 

50.001 - 100.000 119 

100.001 - 200.000 157 

200.001 - 300.000 1 043 

300.001 - 500.000 160 

500.001 - 700.000 220 

700.001 - 1.000.000 119 

1.000.001 - 46 

Összesen 2 345 
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7. sz. melléklet: Használt számviteli szoftvertípusok 

 

 Darab 

all-in-one programok 671 

moduláris szoftverek 1 480 

integrált rendszerek 195 

Összesen 2 345 
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8. sz. melléklet: Vállalatirányítási rendszerekkel szembeni kritikák 

 

 Darab Megoszlás 

Bonyolult elszámolások 120 19%

Felhasználói tudatlanság 225 35%

Körülményes elszámolások 82 13%

"Ez van, ezt kell szeretni" 39 6%

Javítások hoszú átfutási ideje 83 13%

Jogosultságok rendszertelensége 65 10%

Egyéb indokok 22 3%

Összesen 636 100%
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9. sz. melléklet: A számviteli szoftverek minőségét meghatározó ismérvek 

 

 Összpontszám Megoszlás 

Adatbiztonság 3 180 100%

Karbantarthatóság 2 983 94%

Hordozhatóság 654 21%

Hibázás valószínűsége 2 786 88%

Könnyű kezelhetőség 3 178 100%

Válaszidők rövidsége 1 817 57%

Integritás 3 086 97%

Hálózatban történő használhatóság 2 477 78%

Nemzetközi háttér 1 253 39%

Adatimport, -export 2 512 79%

Törvényi megfelelés 3 180 100%

Különböző platformoknak való megfelelés 679 21%

Gyors problémamegoldás 3 007 95%

Tesztelhetőség 1 513 48%

Módosíthatóság 3 180 100%

Rugalmasság 2 791 88%

Együttműködés más programokkal 1 662 52%

Hatékonyság 2 506 79%

Felhasználhatóság 2 550 80%

Újrafelhasználhatóság 638 20%
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10. sz. melléklet: Az első körben kiküldött kérdőív 

 

K É R D Ő Í V  

 

 

 

1. Általános adatok 

A vállalat neve: 

A vállalat székhelye (város és megye): 

 

2. A vállalat besorolásához szükséges adatok 

A vállalat 2007. évi nettó árbevétele: ………….………eFt 

A vállalat 2007. évi mérlegfőösszege: …………….…..eFt 

A vállalat 2007. évi foglalkoztatottak létszáma: ………………fő 

 

3. A vállalatnál a számviteli feladatokat: 

a. belső könyvelő/könyvelési osztálya végzi 

b. külső könyvelő/könyvelőiroda látja el. 

 

4. Amennyiben külső könyvelő/könyvelőiroda végzi a számviteli feladatokat, 

akkor a választás oka 

a. költséghatékonyság 

b. szakértelem hiánya 

c. időmegtakarítás 

d. felelősség megosztása/áthárítása (bevallások) 

e. egyéb:………………………………………………… 

 

5. Amennyiben belső könyvelő/könyvelési osztály végzi a számviteli 

feladatokat, akkor a választás oka 

a. bizalmatlanság 

b. információhatékonyság (napra kész információk) 
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c. rossz tapasztalat 

d. szakértelem megléte és összetettsége 

e. a vállalat bonyolult tevékenységei/elszámolásai 

f. egyéb:………………………………………………… 

 

6. A vállalkozás számviteli feladataival foglalkozó személyek száma: 

a. 1 fő 

b. 1-5 fő között 

c. 5-10 fő között 

d. 10-20 fő között 

e. 20 főnél több 

 

7. A vállalat által használt könyvviteli szoftver (könyvelőprogram) 

megnevezése: 

……………………………………………………………………………………… 
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11. sz. melléklet: A második körben kiküldött kérdőív 

 

K É R D Ő Í V  

 

 

 

1. Általános adatok 

A vállalat neve: 

A vállalat székhelye (város és megye): 

 

2. Az alkalmazott könyvviteli szoftver: 

a. a vállalat saját fejlesztése 

b. egy külső vállalkozó/vállalat programja, amelyet csak a vizsgált vállalat 

használ 

c. egy külső vállalkozó/vállalat programja, amelyet csak a vizsgált vállalat 

könyvelő irodája használ (több vállalatra) 

d. egy külső vállalkozó/vállalat programja, amelyet bárki megvásárolhat 

 

3. Az alkalmazott könyvviteli szoftver felépítése:  

a. moduláris (különböző programok segítségével zajlik a könyvelés, külön van 

pl: a tárgyi eszköz könyvelés, a bérszámfejtés, a pénztár, stb., de ezek 

kapcsolódnak egymáshoz). 

b. nincsenek modulok, minden egyben található. 

c. a program csak bizonyos területeket kezel, de például a bérelszámolásra, 

tárgyi eszköz nyilvántartásra, stb. külön program használatos 

d. egyéb:………………………………………………… 

 

4. A szoftver integráltsága: 

a. a szoftver kizárólag könyvelési célokat szolgál 

b. a szoftver a könyvelés mellett egy-két tevékenységi területet is lefed pl: 

számlázás, raktárnyilvántartás, stb. 
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c. a szoftver integrált vállalati rendszernek (ERP) minősül 

d. egyéb:………………………………………………… 

 

5. A szoftver adatbázisának (ahol a vállalat könyvelési adatai találhatók) 

kezelése:  

a. az adatbázis egy adott gépen helyezkedik el, elérni csak innen lehet 

b. az adatbázis egy, a vállalatnál lévő központi szerveren vagy egy adott gépen 

található, innen több munkaállomás is eléri ezt 

c. az adatbázis egy, a szoftvert forgalmazó vállalatnál lévő szerveren található, 

innen lehet interneten elérni 

d. egyéb:………………………………………………… 

 

6. A létrehozott adatbázis felhasználása: 

a. a vizsgált vállalat felhasználja elemzések készítésére és egyéb célokból 

(vezetői számvitel) 

b. csak a számviteli beszámoló és a bevallások elkészítésére használják fel 

c. egyéb:………………………………………………… 

 

7. A szoftverrel kapcsolatos kérdések, hibaüzenetek kezelése: 

a. a probléma megoldásáért egy külső személy (kapcsolattartó, programozó) a 

felelős 

b. a probléma megoldásáért egy külső csoport (helpdesk) a felelős 

c. a probléma megoldásáért egy adott, belső személy (kapcsolattartó, 

programozó) a felelős 

d. a felmerült problémák megoldása tekintetben a vállalatnál külön csoport felel 

e. egyéb:………………………………………………… 

 

8. A számviteli (könyvelési) szoftver éves költsége (frissítésekkel, fejlesztésekkel 

együtt) 

a. az 50 000 Ft-ot nem haladja meg 

b. 50 001 Ft és 100 000 Ft közötti összeg 
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c. 100 001 Ft és 200 000 Ft közötti összeg 

d. 200 001 Ft és 300 000 Ft közötti összeg 

e. 300 001 Ft és 500 000 Ft közötti összeg 

f. 500 001 Ft és 700 000 Ft közötti összeg 

g. 700 001 Ft és 1 000 000 Ft közötti összeg 

h. 1 000 000 Ft és 1 500 000 Ft közötti összeg 

i. 1 500 000 Ft és 2 000 000 Ft közötti összeg 

j. 2 000 000 Ft feletti összeg 

 

9. Az Ön megítélése szerint milyen előnyei vannak ezen szoftvernek? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Az Ön megítélése szerint milyen hátrányai vannak ezen szoftvernek? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Milyen technikai fejlesztést látna szívesen a programban? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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12. sz. melléklet: A szakértői interjú ismérvei 

 

S Z A K É R T Ő I  I N T E R J Ú  

 

 

A felsorolt minőségi ismérvek közül Ön melyiket mennyire tartja fontosnak egy 

számviteli szoftverrel kapcsolatosan? 

 1 2 3 4 5 

Adatbiztonság   

Karbantarthatóság   

Hordozhatóság   

Hibázás valószínűsége   

Könnyű kezelhetőség   

Válaszidők rövidsége   

Integritás   

Hálózatban történő használhatóság   

Nemzetközi háttér   

Adatimport, -export   

Törvényi megfelelés   

Különböző platformoknak való megfelelés   

Gyors problémamegoldás   

Tesztelhetőség   

Módosíthatóság   

Rugalmasság   

Együttműködés más programokkal   

Hatékonyság   

Felhasználhatóság   

Újrafelhasználhatóság   

 


