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1. A KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 
 
 
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. 
Az információ észlelésében, rögzítésében és áramlásában a számviteli információs rendszer 
növekvő 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 a felhasználókhoz. 
A vállalkozások méretétől és gazdasági hozzáértésüktől függően a számviteli feladatok 
ellátására vagy egy adott személyt, csoportot foglalkoztatnak (belső 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, idáig 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.  
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2. A DOLGOZAT ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT KUTATÁSI CÉLOK 
 
 
Sokan1 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 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 eleddig 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? 

 Milyen elvárásokat támasztanak az egyes vállalkozások a számviteli szoftver 
megvásárlásakor, bevezetésekor, folyamatos használatakor? Találkoznak-e a 
felhasználói igények és a fejlesztői aspektusok? 

 

                                                            
1 Többek között Barry‐Marshall (1994), Hunton (2002), Mitchell (2002), Vaassen (2002). 
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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. 
A disszertáció 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, 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. 
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3. KUTATÁSI HÁTTÉR ÉS MÓDSZERTAN 
 

 

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 

 Popper2 tudományos kutatás logikájáról alkotott véleménye, 

 Babbie3 társadalomtudományi kutatási módszerei és 

 White – Sondhi – Fried4 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 

 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. 
 
                                                            
2 Popper (1997) 
3 Babbie (1995) 
4 White – Sondhi – Fried (1994) 
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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 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 meg5, ezek: 

 az elmélet építés,  

 a terület tanulmányozás,  

 a kérdőíves felmérések és  

 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. 

                                                            
5 David – Dunn – McCarthy – Poston (1999) 
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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 kutatók6 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 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. 
Az 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. 

 
 

                                                            
6 Ide sorolható többek között Hunton, Elliott (2008) és Miller (1999) is. 
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4. 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 alkalmazva7 a következő határértékeket kapjuk: 
 

2. 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 

                                                            
7 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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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 mennyiségét8.  
 

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. 
 

   

                                                            
8 Természetesen ezzel összefüggésben célszerű figyelembe venni az adott tevékenységgel kapcsolatos egyéb 
specialitások, elszámolások, többlet feladatok mennyiségét is, valamint az ezzel járó kockázatokat. 
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3. 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. 
 

4. 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) 
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5. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
 
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 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.  
 
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 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. 
 
 

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 betartásában érdekeltek, másodlagos a számviteli 

beszámoló adatainak helyessége. 

 
 
A feltárt összefüggés egyértelműsége miatt azonban hiba lenne a további elemzéseket 
elhanyagolni, ezért a mintanagyságot kategorizálva nézem tovább a hipotézist. 
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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%).  
 
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. 
 
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, vagy a beszámoló elkészítésével 
kapcsolatosat. Ebben az esetben a teljes mintanagyságra vonatkoztatva a válaszadás 81%-os 
arányában az adózási területek információval való kielégítésére esett. 
 
 

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. 

 
 
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. 
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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.  
 
A 1437 darab külső könyvelést alkalmazó vállalat közül 881 darab gazdálkodó, tehát a 
válaszadók 61%-a a képzettségi szint elmaradottságát preferálta. 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. 
 
Amint azt a grafikon is szemlélteti egy számviteli szoftver átlagos 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. 

 
 
A rendelkezésre álló számviteli információk további felhasználása csak meghatározott 
feltételek mellett (vállalati méret, könyvelési feladatok elvégzésének módja) valósul meg 
viszonylag nagy százalékban, amelyet 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. 
 
A felmérésből 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 
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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. 
 
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 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 jelölték meg (33-33%), addig a 
középvállalkozások legfontosebb kritériumnak a használt számviteli szoftver törvényi 
előírásoknak való megfelelését tartják (51%).  
 
A számviteli szempontból történő csoportok esetében is hasonló következtetést lehet levonni, 
mint amilyeneket az előőbbiekben említettem, egyedül a középvállalkozásoknál tapasztalható 
az importálásra vonatkozó nagyobb igény (17%). 
 
 

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. 

 
 
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 három nagy kategória különíthető el: 

 az all-in-one könyvelőprogramok, 

 a moduláris felépítésű számviteli szoftverek és 

 a vállalatirányítási szoftverek. 
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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. 

 
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. 
 
 

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. 

 
 
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. 
 
 

T4.2: 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. 
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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 modellek9 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 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.  
 
A legalább 60%-os értéket elérő ismérveket alapvetően négy nagy csoportba lehet 
kategorizálni, amelyek: 

 a megbízhatóság, 

 a funkcionalitás, 

 a naprakészség és 

 az eredményorientáltság. 
 

   

                                                            
9 McCall. – Cavano (1978), Boehm (1978), Grady és Coswell (1987) 
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1. ábra: A számviteli szoftverek minőségmodellje 
 

 
(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 hibázásra való hajlandóság. 
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.  
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 hibázásra való hajlandóság, amely a 
program tesztelhetőségével mérhetővé válik és ennek eredményeképpen a fejlesztés során 
minimalizálható.  
 
  

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
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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 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. 
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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. 
 
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 elsődlegesen ugyan a beszámoló összeállításában érdekeltek, azonban 
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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6. 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 felhasználását  

 a felsőfokú számviteloktatásban, valamint  

 a számviteli szoftverek fejlesztésében  
látom hasznosíthatóknak. 
 
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. 
 
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 kapcsolaban 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. 
 
Az elvégzett kutatói munka szándékaim szerint a jövőben is tovább folytatódik, 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 
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