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Bevezető

A rendszerváltás előtt csupán néhány ezer gazdálkodó szervezettel működött a
magyar gazdaság, a számviteli szakma szűk körű és nagy tekintélyű volt, a szám-
viteli szakemberek kizárólagos tudásmonopóliummal rendelkeztek. A regisztrált
gazdasági szervezetek száma mára meghaladta az 1,8 milliót. A számviteli szak-
mának óriási mennyiségi igényt kell kielégíteni. Ez az eltömegesedés törvény-
szerűen a számviteli szakemberképzés követelményeinek lazulásával járt, érintve
a képzések be- és kimeneti követelményeit, a tananyagtartalmat, a képzési idő
rövidülését, vagy éppen a képzést szervezők körét. A mennyiségi igény kielégí-
tése nehezen megoldható feladat, hiszen a szakmaiság sérülhet, nagyon könnyen
keletkezhetnek, és keletkeztek is etikai, morális problémák. Fontos kérdés, hogy
a felelősségvállalás elve, az intaktság elve, a bizalom, az elfogulatlanság elve
érvényesül-e a mai számviteli tevékenység során. A morális, etikai probléma je-
lenlétére bizonyíték a 2000-es évek elején a számviteli világot megrázó „Enron-
jelenségként” ismert vállalati krízis, amely több ezer amerikai nagyvállalat buká-
sát okozta. A bukás kiváltó okai között olyan számviteli szabálytalanságok (szán-
dékosan elkövetett pontatlanságok) találhatók, mint a torzított beszámolók, hamis
profitkimutatások, az árbevétel meghamisítása, a vállalati adósságok elrejtése. Ha-
sonló etikai problémát vet fel az auditálás és üzleti tanácsadás tevékenységének
összeférhetetlensége egyazon vállalatnál.

A pénzügyi eszközök, az új pénzügyi termékek megjelenése komoly kihívások
elé állítja a számviteli szakembereket. Az ügyletek számviteli szempontból elkép-
zelhető buktatóit kevesen értik. Komoly veszélyeket rejt, hogy az új finanszírozási
instrumentumok tömeges megjelenésével a szabályozás nem tud lépést tartani. A
számviteli szakemberek, auditorok, pénzügyi elemzők, menedzserek ezeknek az
üzleti tranzakcióknak a tartalmával nincsenek tisztában, működését nem látják át,
és így hibás beszámolót hagynak jóvá. A pénzügyi eszközök terén berobbant for-
radalom a számviteli szakemberek folyamatos továbbképzését igényli.

A technika fejlődésével a könyvelő programok, a számviteli munkát segítő
szoftverek elvégzik a feladatot a szakemberek helyett. Ezt a feladatot már nem-
csak a számviteli szakember tudja ellátni, tanfolyamokon viszonylag egyszerűen
elsajátíthatók a programok alkalmazói szintjén, az eljárások rutinszerűvé váltak.
Az eddig túlnyomó részben könyvelői szolgáltatást végző cégek tevékenységében
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a súlypont áthelyeződik a tanácsadói szolgáltatói feladatokra.
Ma már a legtöbb számviteli szakember szolgáltató tevékenységébe beletar-

tozik a könyvvizsgálat, adótanácsadás, munkaerőt érintő kérdésekre vonatkozó
tanácsadás, jogi-, és pénzügyi tanácsadás, környezetvédelmi jelentések készítése,
üzletviteli tanácsadás, ami egészen más, összetettebb tudást igényel a számviteli
szakemberektől. Az etika kérdése itt is felmerül, annak kapcsán, hogy a szolgál-
tató tevékenységével kiket szolgál ki a számviteli szakember: a részvényeseket,
vagy a vállalati menedzsmentet? Képes lesz-e a menedzsment irányából esetleg
érkező beszámoló hamisítási nyomásnak ellenállni? Kárt okozhat az olyan etikai
kultúra, amelyben előtérbe kerül a vezetésnek való feltétel nélküli engedelmes-
ség. Az üzleti környezet változása, a globalizációs hatások a számvitel területén is
nagy változásokat eredményeztek az elmúlt években. A nemzetközi sztenderdek,
az IFRS további ismereteket követel meg a szakemberektől. A külföldi érdekelt-
ségű vállalatok szaporodása az idegen nyelven történő kommunikáció iránti igény
felerősödésével jár. Mindezek a számviteli tevékenységet érintő jogszabályok fo-
lyamatos változását vonják maguk után, melyek nyomon követése és értelmezése
egyre bonyolultabb feladat.

Az eddig felsorolt makroszintű tényezőknek a hatását a dolgozatomban egy
szűk szempont szerint vizsgáltam, azt kutattam, hogy a munkaerőpiac jelenleg mi-
lyen tudással, készségekkel, attitűddel felruházott számviteli szakembert igényel,
és a hazai számviteli szakemberképzés meg tud-e felelni ennek az elvárásnak.
Választásom azért esett a számviteli szakképzés során megszerzett kompetenciák
és a munkaerőpiac elvárásainak összehasonlítására, mert pedagógusként és ok-
tatóként a számviteli szakképzés minden szintjén tanítási gyakorlatot, szakmai
tapasztalatot szereztem. 1998-ban egy OKJ-s képzés alapítójaként részt vettem
annak teljes tananyagfejlesztési és akkreditációs folyamatában. 2008-ban a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola Felsőfokú Szakképzési Központjának vezetőjeként a
Pénzügyminisztérium által felügyelt üzleti szakügyintéző és államháztartási szak-
ügyintéző OKJ felsőfokú szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelménye-
inek kidolgozásában, az országos szintre javasolt mintatantervek összeállításában
közreműködtem. Szakértőként és vizsgaelnökként folyamatosan részt veszek ügy-
intézői és mérlegképes OKJ vizsgákon valamint államvizsgákon, így a pályakez-
dő számviteli szakembereknek a képzés során szerzett kompetenciáiról naprakész
információval rendelkezem.
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1. A témaválasztás indoklása és a kutatási cél megje-
lölése

Ha a kompetenciákat a munkaerőpiac által igényelt olyan személyes tulajdonsá-
gokként fogjuk fel, Jákó (2004) gondolatmenetét követve, melyek jellemzően az
oktatásban eltöltött idő során alakulnak ki az egyénekben, akkor a kompetenci-
áknak ebben az értelmezésében az egyik oldalán az egyén áll a maga munka-
végző képességével (tudástőkéjével), a másikon a munkaadó a maga elvárásai-
val. A két fél sikeres, hatékonyság növelő találkozásának alapfeltétele, hogy az
egyén azt tudja, amit a munka során elvárnak tőle (kompetencia szintje az elvá-
rásoknak megfelelő legyen). Ebben az összefüggésben az oktatás reflektorfénybe
kerül. Az oktatási rendszer teljesítményét értékelő elemzések (Csermely, 2009;
Csehné Papp, 2013; Tóthné Téglás és Hlédik, 2014) azt igazolják, hogy az okta-
tási rendszer csak részlegesen tud alkalmazkodni a munkaerőpiaci elvárásokhoz.
Az oktatás késve követi a gazdaság viszonyaiban és értékrendjében bekövetkező
változásokat, pedig az oktatásnak igen fontos minősítő paramétere, hogy milyen
fáziseltolódással illeszkedik a munkaerőpiaci elvárásokhoz.

A fiatal pályakezdők egyre több nehézséggel szembesülnek a munkaerőpi-
acra történő belépéskor. Elhelyezkedést akadályozó szempontként azonosította a
Kormány (Boncsér, 2015) az oktatási rendszerben képzett emberi erőforrás (az-
az a munkaerő-kínálat) és a munkaerőpiaci kereslet összetételében, szerkezetében
tapasztalható eltérést. A hatékonyság javításában fontos szerep jut a képzettsé-
gi szint növelésére vonatkozó nemzeti vállaláshoz kapcsolódó intézkedéseknek,
továbbá kiemelt hangsúlyt kap a szakképzés és a munkaerőpiaci igények össze-
hangolása.

Az elmúlt két évtizedben számos hazai kutatás foglalkozott a pályakezdők-
kel szemben támasztott munkaerőpiaci igényfelméréssel, melynek célja a szak-
emberképzés tartalmi és módszertani fejlesztési irányának meghatározása. A ha-
zai kutatási eredmények egybehangzóan jelzik (Bíró et al., 2007; Komor, 2001;
M. Vas, 2009; Szabóné Berki, 2006; Winkler et al., 2007; Pénzes, 2010; Cseh-
né Papp, 2013), hogy a szakképzésben a szűken vett szakmai (technikai) tudás
mellett egyéb személyes kompetenciákat is egyre hangsúlyosabban megkövetel a
munkaerőpiac a pályakezdőktől. Sőt a munkaerő kiválasztása során már nem fel-
tétlenül a szakmai tudás az elsődleges, meghatározó szempont (Hutchins, 1960;
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Richards, 1992; Chia, 2005; Udvardi-Lakos, 2007; Chen, 2013; Dunbar et al.,
2016). A feldolgozott források alapján egyértelműen megfogalmazható, hogy a
pályakezdő munkaerőtől a munkaadók kiemelten elvárják a szóbeli és írásbeli
kommunikációs készség, az idegen nyelvi kompetencia, a szakspecifikus szoftver
ismeret meglétét, az informatikai tudást, valamint a csapatmunkára való alkalmas-
ságot.

Míg a hazai kutatások tágabban, tudományterülettől függetlenül vizsgálták a
pályakezdőkkel szembeni munkaadói elvárásokat, addig jelentős számú nemzet-
közi szakirodalmi forrás foglalkozott szűken véve a pályakezdő számviteli szak-
emberekkel szemben megfogalmazott kompetencia követelményekkel. A változ-
tatás igénye a számviteloktatás területén nem új. A téma több mint ötven évvel
ezelőtt is előkerült már (Gordon és Howell, 1959; Hutchins, 1960). Akkor sem
volt, mint ahogy most, a 21. század elején sincs konszenzus abban, hogy milyen
változás lenne szükséges (Bolt-Lee és Foster, 2003).

Hazánkban Sztanó (2008) által megfogalmazásra került, hogy a piacgazda-
ság építésével, a globalizációs hatások következtében és nem utolsó sorban az
információs technológiai fejlődés eredményeként összetett széles tudású, maga-
san kvalifikált pénzügyi-számviteli szakemberre van szükség. Különösen az utób-
bi időben több brókerbotrány is rávilágított arra, hogy a felelősség erősítésére,
mint alapvető kompetenciára a jövőben az oktatás területén is nagy hangsúlyt kell
fektetni. (A felelősség erősödését jelzi a pénzügyi hatósági képzés felügyeletében
történt változás: a 40/2015. NGM rendelet alapján a hatósági képzés és vizsgázta-
tás hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.) A környezeti változá-
sok következtében a számviteli tevékenység, mint szolgáltatás tartalma is bővült,
megváltozott, melyet a képzés tartalmának is követnie kell (Bélyácz, 2008).

A kérdés az, hogy a mai számviteli szakoktatás e követelménynek eleget tud-
e tenni. Sztanó (2015) megállapítása szerint ma már alapvetően nincs mennyi-
ségi hiány számvitel szakképzés területen, de azt már nem lehet egyértelműen
állítani, hogy a pénzügyi-számviteli szakma magas minőségi követelményeinek
mindenben megfelel a szakoktatás (Sztanó, 2008, 2015). A számviteli szakember
támogató, információszolgáltató szerepköre Brewer et al. (2014) véleménye sze-
rint vezetőségi partnerré, döntéshozóvá alakult át (a menedzsment része lett), a
mai könyvelők integrált gondolkodók, akik a számviteli tudáson felül képesek a
döntéshozásban, stratégiaalkotásban részt venni, de a számviteloktatás nem követ-
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te ezt a változást, az oktatás nem fókuszál kellőképpen az integrált kompetencia
alapú képzésre.

A képzés tartalmi és módszertani továbbfejlesztése érdekében kutatásom so-
rán alapvetően a pályakezdő számviteli szakemberekkel szemben támasztott kom-
petencia követelményekre fókuszáltam, melyeket jellemzően iskolarendszerű és
iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzés során, valamint a felsőoktatásban folytatott
képzés keretében szereznek meg, és csak érintőlegesen foglalkoztam a szakma ál-
tal igényelt élethosszig tartó tanulás során elsajátítható készségekkel és attitűddel.

Kutatásom alapvető célja az volt, hogy a munkaerőpiac pályakezdő számvite-
li szakembereivel szemben támasztott kompetencia követelményeket feltérképez-
zem, a hiányzó kompetenciákat összegyűjtsem, és az általam elvégzett elemzés
alapján javaslatot fogalmazzak meg a számviteli szakemberképzés tartalmi eleme-
inek fejlesztésére, bővítésére. Ez a célkitűzés illeszkedik az „Európa 2020” straté-
giában megfogalmazottakhoz, mely szerint modernizálni kell a munkaerőpiacot,
lehetővé kell tenni az emberek készségeinek egész életen át történő fejlesztését,
növelni kell a foglalkoztatást és közelíteni egymáshoz a munkaerőpiaci kínálatot
és a keresletet (“Európa 2020”, 2010).

Kutatásom célja volt részletesebben azt megállapítani, hogy a pályakezdő szám-
viteli szakemberek kompetenciáira vonatkozóan megfogalmazott munkaerőpiaci
igények szerint melyek azok a kompetenciák, amelyek a szakképzés során meg-
szerezhetőek, és a szakképzés mely kompetenciák megszerzésére vonatkozóan
szorul fejlesztésre tartalmi vagy módszertani szempontból. Tudni szerettem vol-
na, hogy a tananyagtartalmat és a képzés során megszerzendő kompetenciákat
felügyelő hatósági elképzelés összhangban van-e a munkaadók elvárásaival. Van-
e speciális igény a hazai szekunder kutatásomban gyűjtött, más szakmában vég-
zett pályakezdő szakemberekre vonatkozó kompetencia elvárásokhoz képest. A
nemzetközi szakirodalmi feldolgozás pályakezdő számviteli szakemberek kom-
petenciáira vonatkozó tapasztalatai a magyarországi pályakezdő számviteli szak-
emberekre is érvényesek-e, vagy speciális kompetencia igények jellemzik a hazai
számviteli szakembereket foglalkoztató munkaerőpiacot.
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2. Az értekezés szerkezete

Dolgozatomban a kutatási terület azonosítását követően a hazai számvitelokta-
tás történetének legfontosabb állomásait foglaltam össze, majd a kompetencia és
a modulrendszer fogalmi meghatározása után bemutattam a kompetencia alapú
számviteli szakemberképzés, oktatás és tananyagfejlesztés magyarországi jellem-
zőit, a számviteli szakemberképzés jelenlegi szintjeit.

Kitértem a tágan vett (nem csak számviteli végzettségű) pályakezdőkkel szem-
beni munkaerőpiaci kompetencia elvárásokra vonatkozó hazai kutatások bemuta-
tására, melyek a tananyagfejlesztés irányához adtak támpontokat a képző intézmé-
nyeknek. A számviteli szakemberek kompetenciáinak vizsgálatánál a bőségesen
rendelkezésre álló nemzetközi forrásokra támaszkodtam. A megváltozott munka-
adói igény egyik lehetséges magyarázata a számviteli szakemberek tevékenységi
körének megváltozása, melyre a vonatkozó forrásokat, kutatási eredményeket is
összefoglalom.

A nemzetközi tanulmányok közül elsősorban a pályakezdő számviteli szak-
emberek munkaerőpiac által megfogalmazott kompetencia igényeire vonatkozó
megállapításokra fókuszáltam. Nemzetközi tanulmányok empirikus eredményei
alapján fogalmaztam meg a kutatási kérdéseimet. A külföldi kutatási eredmények
alapján, felhasználva a külföldi forrásokban fellelhető módszereket a pályakezdő
számviteli szakemberek szükséges, meglévő és hiányzó kompetenciáit vizsgáltam
a hazai munkaerőpiac visszajelzései alapján.

Hazai primer kutatásom módszertani bemutatása után az eredmények feldol-
gozását, elemzését és értékelését végeztem el. A nemzetközi eredményekkel tör-
ténő összehasonlítás mellett, a megfogalmazott hipotéziseimet is értékeltem. Kö-
vetkeztetéseim megfogalmazását a kutatás korlátainak leírása mellett végeztem
el.

Végül javaslatot tettem a számviteli képzés fejlesztésének irányaira, és disszer-
tációm befejezéseként a további kutatási lehetőségeket foglaltam össze.
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3. Kutatási módszer, kutatási kérdések és hipotézisek

A kutatás módszere

Értekezésemben a munkaerőpiac pályakezdő számviteli szakemberekkel szem-
ben támasztott kompetencia követelményeinek megismerése érdekében hazai és
nemzetközi források gyűjtésével, feldolgozásával szekunder kutatást folytattam,
valamint a szakirodalmi források eredményeinek értékelése, rendszerezése alap-
ján a hazai számviteli szakemberek megkérdezésével primer kutatást végeztem. A
kutatási folyamatot az alábbi ábra szemlélteti:

A szakirodalom feldolgozása során a fellelhető hazai források áttanulmányo-
zásának eredményeként megismertem a számviteloktatás hazai történetét (Ung-
vári, 1978; Halkovics, 1999; Budai, 2009; Sztanó, 2008, 2015), képet kaptam
a kompetencia alapú oktatás lényegéről, az erre történő áttérés okairól (Csapó,
2002; Udvardi-Lakos, 2005; Csehné Papp, 2013). Információt gyűjtöttem a szám-
vitel szakma tananyagfejlesztésének az Egyesült Államokból átvett módszeréről,
valamint azoknak a magyarországi minisztériumi, kamarai és felsőoktatási törek-
véseknek az eredményeiről (Bíró et al., 2007; Komor, 2001; Szabóné Berki, 2006;
Winkler et al., 2007; M. Vas, 2009; Pénzes, 2010; Csehné Papp, 2013), amelyek
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a pályakezdőkre vonatkozóan a hazai munkaerőpiaci elvárásokat térképezték fel
annak érdekében, hogy versenyképes munkaerőt bocsássanak a munkapiacra.

A hazai forrásfeldolgozással párhuzamosan felkutattam a témával közvetlenül
foglalkozó releváns nemzetközi szakirodalmi forrásokat, kutatási eredményeket
(Boyatzis, 1982; Richards, 1992; Siegel és Sorensen, 1994; Simmons és Williams,
1996; Stowers és White, 1999; Bolt-Lee és Foster, 2003; Myers, 2005; Kavanagh
és Drennan, 2008; Chen, 2013; Brewer et al., 2014; Lawson et al., 2015; Dunbar
et al., 2016).

A szakirodalmi források feldolgozása biztosította dolgozatom elméleti meg-
alapozottságát.

A pályakezdő számviteli szakemberek kompetenciáira vonatkozó munkaerő-
piaci vélemények megismerése céljából primer kutatási módszert alkalmaztam. A
nemzetközi (amerikai és hongkongi) kutatási módszerekre és eredményekre ala-
pozva kérdőíves felmérést végeztem. A nemzetközi primer kutatás során vizsgált
kompetenciák körét a magyar kulturális sajátosságok figyelembevételével további
hét kompetenciával kibővítettem (1. táblázat 10-16. kompetenciák).

1. táblázat. A hazai empirikus felmérés során alkalmazott kompetencialista
Nemzetközi empirikus kutatásban vizsgált kompetenciák Hazai kutatást kibővítő kompetenciák

1. Írásbeli kommunikációs készség 10. Idegen nyelvi kommunikációs készség
2. Általános adózási ismeretek 11. Elemző gondolkodás
3. Szóbeli kommunikációs készség (nyelvi kommunikáció) 12. Számviteli ismeretek
4. Sajátos adózási kérdések megválaszolási képessége 13. Etikus magatartás, szakmai szkepticizmus
5. Üzleti környezet ismerete 14. Csoportmunka, együttműködés
6. Könyvelőprogramok ismerete (számviteli szoftverek használata) 15. Emberekkel kapcsolatos készségek
7. Vezetői tanácsadói ismeretek (döntés-előkészítés) 16. Folyamatos tanulás képessége
8. Informatikai ismeretek (számítógépes ismeretek)
9. Menedzsment ismeretek

Forrás: Saját szerkesztés.

Empirikus kutatásom további sajátossága, hogy nemcsak a diplomás pályakez-
dőkre vonatkozóan végeztem el a kérdőíves felmérést, hanem a magyar számviteli
szakemberképzés három jellemző szintjére is: ügyintéző, mérlegképes könyvelő
és diplomás pályakezdő számviteli szakember szintre.

A megkérdezettek körét az Adónavigátor 2016. országos számviteli konferen-
cián részt vevő, elsősorban a kis- és középvállalati (továbbiakban: KKV) szektor-
ban működő, vagy a KKV szektor számára számviteli szolgáltatást végző számvi-
teli szakemberek alkották. Az 525 fős mintából kapott eredmények feldolgozása
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során a felmerülő kérdéseimre félig strukturált interjú segítségével kaptam választ.
A nemzetközi eredményekkel való összehasonlíthatóság érdekében kiegészítés-
ként a BIG4 számviteli szakembereit és a Könyvvizsgálói Kamara szakembereit
is megkérdeztem a pályakezdő számviteli szakemberek kompetenciáival kapcso-
latban interjú keretében.

Munkahelyi lehetőségeimet kihasználva a számviteli szakembereknek a pálya-
kezdő diplomásokra vonatkozó válaszait összevetettem egy 162 fős, a Budapesti
Gazdasági Egyetemen pénzügy és számvitel alapszakon államvizsgát tett pálya-
kezdők által kitöltött önértékelő kérdőív eredményeivel, amelynek lekérdezését
2016. januárban végeztem.

A primer kutatás korlátait megfogalmazva és szem előtt tartva készítettem el
az eredmények elemzését. A hiányzó kompetenciák feltárása érdekében a válasz-
adókat arra kértem, hogy ötfokozatú Likert-skálán értékeljék a hiányzó kompeten-
ciákat a pályakezdő számviteli szakemberekre. A Chen (2013) által alkalmazott
kérdőív logikája szerint 1-es számmal jelölték, ha rendelkezik az adott kompeten-
ciával és 5 számmal, ha hiányzik az adott kompetencia a pályakezdő számviteli
szakembernek. Külön jelölték, ha valamely kompetenciát az adott képzési szin-
ten szükségtelennek ítélték. (Az értékelés részletes magyarázata: 1: rendelkezik a
kompetenciával; 2: inkább rendelkezik a kompetenciával; 3: közepes szintű kom-
petencia; 4: inkább hiányzó kompetencia; 5: teljesen hiányzó kompetencia; X:
szükségtelen kompetencia az adott képzettségi szinten.)

Az empirikus kutatás során összegyűjtött adatokat az SPSS statisztikai prog-
ram segítségével elemeztem.

Az interjúk során kapott válaszok segítségével pontosabb képet kaptam a szám-
viteli pályakezdő szakemberek kompetencia megítélésével kapcsolatosan, melyek
alapján vontam le következtetéseimet, állapítottam meg, hogy a megfogalmazott
hipotéziseim beigazolódtak vagy elvetésre kerültek. Végezetül a kutatási eredmé-
nyek ismeretében tettem javaslatot a számviteli szakképzés fejlesztendő területei-
re.

Kutatási kérdések és hipotézisek

K1: Első kutatási kérdésem, hogy a vizsgált kompetenciákat valóban szüksé-
ges kompetenciának ítélik-e a válaszadók.
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H1 hipotézis

A számviteli szakképzés három vizsgált szintjén a szakmai tárgyak köre közel
azonos, azonban az elsajátítandó tananyagtartalom mélységében jelentősen kü-
lönbözik az egyes szinteken. A pályakezdő diplomás számviteli szakember össze-
tettebb tudással rendelkezik, mint az alacsonyabb végzettségi szintű pályakezdő
mérlegképes könyvelő és a legkevésbé az ügyintézői szinten végzett pályakezdők
rendelkeznek a vizsgált kompetenciákkal. Ennek egyik oka az egyes szinteken ta-
nulók attitűdbeli különbözősége: motivációjában, a munkához, a változásokhoz
vagy a kihívásokhoz való viszonyukban, szakmai fejlődő képességükben meg-
mutatkozó különbség. Azt feltételeztem, hogy nemcsak a szakmai kompetenci-
ák körére igaz a fenti állítás, hanem a személyes kompetenciákra vonatkozóan
is fennáll a színvonalkülönbség, vagyis a három végzettségi szintről kibocsátott
szakemberekkel szemben a munkaerőpiacnak a kompetenciaigénye nem azonos
sem összetételében, sem rangsorában, illetve a hiányzó kompetenciák köre is el-
térő lesz várhatóan a három vizsgált szint esetében.

Hipotézis (H1). A minél magasabb végzettségű pályakezdők esetében egy-
re kevésbé hiányzó a munkaerőpiac képviselői szerint az adott kompetencia.
Várakozásom szerint ez minden vizsgált kompetencia esetén teljesül.

H2 hipotézis

A számviteli szakmai tananyagtartalom összeállítása hazánkban tradicionálisan a
munkaerőpiac bevonásával történt és történik napjainkban is. Mindezek alapján
azt feltételeztem, hogy a számviteli tevékenység elvégzéséhez szükséges alapvető
szakmai ismerettel és az ehhez közvetlenül kapcsolódó kompetenciákkal a szak-
képzés minden szintjén – a munkaadói megítélés szerint is megfelelő módon –
rendelkeznek a pályakezdő számviteli szakemberek, azonban a képzési szinteknél
eltérő mértékben, de a személyes kompetenciákra vonatkozóan rés van a képzési
tartalom és a munkaerőpiaci elvárás között. A képzés és az elvárás összhangjának
hiánya elsősorban a személyes kompetenciákra áthelyeződő hangsúllyal magya-
rázható, amelyre az oktatás/szakképzés csak késve és sokszor csak kényszerből
reagál.

A számviteli szolgáltató tevékenység bővülésével igényként felmerülő kompe-
tenciák tekintetében azt feltételeztem, hogy lesz a képzésnek hiányossága. Ezek a
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készségek a vezetői ismeretek, menedzsment ismeretek, üzleti környezet ismere-
te, valamint az adózási kérdések megválaszolása, melyek elsősorban a tanácsadói
szolgáltatást végző mérlegképes könyvelők és a diplomás pályakezdők esetében
fontosak.

Hipotézis (H2). A munkaerőpiaci megítélés szerint a pályakezdő számviteli
szakemberek a képzettségi szintjük szerint elvárt szakmai tudással és az eh-
hez közvetlenül kapcsolódó kompetenciákkal rendelkeznek. Fejlesztendő te-
rületként feltételezésem szerint a személyes kompetenciák fognak megjelenni
minden képzettségi szinten, valamint a mérlegképes és diplomás számviteli
szakemberekre vonatkozóan a szolgáltatás bővülésével igényként felmerülő
menedzsment ismeretek, vezetői kompetencia, az üzleti környezet ismerete,
valamint az adózási kérdések megválaszolása kompetencia.

K2: A második hipotézissel szorosan összefüggött az a kutatási kérdés, hogy
összhangban van-e a munkaadók elvárása és a képzéstartalom az egyes szin-
teken?

K3: A számviteli szakma jelez-e speciális igényt a hazai, más szakmai te-
rületen végzett pályakezdőkhöz képest.

H3 hipotézis

A nemzetközi forrásfeldolgozás eredményei ismeretében arra kerestem a választ,
hogy mennyiben térnek el az amerikai és hongkongi kutatási eredmények a ha-
zai számviteli szakembereknél tapasztaltaktól. Az eltérő gazdasági jellemzőkkel,
és eltérő kultúrával rendelkező amerikai és kínai kutatás szinte minden pontjában
azonos eredményt hozott, így erre alapozva azt feltételeztem, hogy a magyaror-
szági empirikus vizsgálatok is hasonló eredményre fognak vezetni.

Hipotézis (H3). A hazai kutatások várhatóan hasonló eredményre vezetnek,
mint az ismert nemzetközi (amerikai és a hongkongi) eredmények.

H4 hipotézis

A munkaerőpiac képviselőiből álló mintában a válaszadók szakmai végzettségük
szerint ügyintézők, mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, illetve könyvvizsgá-
lók voltak, akik a gazdasági élet eltérő területein dolgoznak, eltérő igényszinttel
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rendelkeznek a pályakezdő számviteli szakemberekre vonatkozóan. Feltevésem az
volt, hogy mivel az adótanácsadói végzettségű szakemberek közép- vagy nagyvál-
lalatoknál tevékenykednek, összetettebb, mélyebb tudást várnak el a pályakezdő
számviteli szakemberektől. A mérlegképes könyvelők jellemzően mikro, kisvál-
lalkozásoknál végeznek kevésbé összetett könyvelő tevékenységet, így feltétele-
zésem szerint más a kompetencia elvárásuk a pályakezdő számviteli szakembe-
rekkel szemben. Feltevésem szerint a válaszadók véleményét szubjektív tényezők
befolyásolják, mint például, hogy milyen régen vannak a pályán. Az, hogy a vá-
laszadó milyen régen végezte tanulmányait, befolyással van a pályakezdő szám-
viteli szakemberek szükséges és hiányzó kompetenciáinak megítélésére.

Hipotézis (H4). A válaszadók szocio-demográfiai jellemzői (végzettségük, szak-
mai tapasztalatuk, beosztásuk, illetve életkoruk) befolyással vannak a pálya-
kezdő számviteli szakemberek hiányzó kompetenciáinak megítélésére.

H5 hipotézis

A pályakezdő pénzügy és számvitel alapszakon diplomát szerzett hallgatók kö-
rében is a számviteli szakembereknél alkalmazott, 16 kompetenciát tartalmazó
kérdőíves felmérést végeztem el. A megkérdezettek kétféle specializáció vala-
melyikén végeztek, pénzügy specializáción a válaszadók negyede, míg számvi-
tel specializációt a válaszadók háromnegyede végzett. A válaszadók különböznek
szakmai tapasztalatuk hosszát és tartalmát tekintve, de minden megkérdezett mö-
gött minimum egy összefüggő 6 hetes kötelező nyári szakmai gyakorlat és egy fél-
éves összefüggő szakmai gyakorlat áll. A válaszadók jelentős hányada a kötelező
szakmai gyakorlaton túl rendelkezik szakmai tapasztalattal. Az elméleti ismere-
tek gyakorlatba történő átültetése eredményeként azt feltételezem, hogy a vizsgált
kompetenciákat inkább meglévő kompetenciaként értékelik a fél évnél nagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkező pályakezdő diplomás szakemberek.

Hipotézis (H5). A szakmai gyakorlaton túl, további szakmai tapasztalattal
rendelkező diplomás pályakezdő a vizsgált kompetenciákat kevésbé értékeli
hiányzó kompetenciáknak, mint aki csak a kötelező szakmai gyakorlati ta-
pasztalattal rendelkezik.
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H6 hipotézis

A pályakezdő diplomás számviteli szakemberekkel kapcsolatos munkaerőpiaci el-
várásokat a végzős pénzügy és számvitel szakon, számviteli szakirányon friss dip-
lomát szerzett hallgatók önértékelésének eredményeivel összevetve arra kerestem
a választ, hogy van-e különbség a szükséges, meglévő és hiányzó kompetenciák
körében és rangsorában? A pályakezdő diplomásoknak még nincs elég tapaszta-
lata abban, hogy reálisan felmérjék, mit vár el tőlük a munkaerőpiac, ezért azt
feltételeztem, hogy a pályakezdő számviteli szakemberek túlértékelik tudásukat,
meglévő kompetenciáikat a munkáltatói megítéléshez képest. Feltevésem az volt,
hogy a pályakezdő diplomás szakemberek véleménye alapján sem lesz hiányzó
kompetencia egyetlen vizsgált terület sem.

Hipotézis (H6). A diplomás pályakezdő számviteli szakemberek túlértékelik
a meglévő kompetenciáikat a munkaerőpiaci megítéléshez képest.

4. Az értekezés kutatási eredményei, következtetések
és javaslatok

K1: Elsőként azt vizsgáltam, hogy a vizsgált kompetenciákat valóban szüksé-
ges kompetenciának ítélték-e a válaszadók? A megjelölt 16 kompetencia mind-
egyike a munkaerőpiac képviselőinek minimum 93%-ánál szükséges kompeten-
ciának minősül mindhárom képzettségi szintre vonatkozóan, így elmondható, a
válaszadók igazolták, hogy a vizsgált kompetenciák a nemzetközi eredmények-
hez hasonlóan a hazai pályakezdő számviteli szakemberek munkába állásakor is
szükségesek.

Hipotézis (H1). A minél magasabb végzettségű pályakezdők esetében egy-
re kevésbé hiányzó a munkaerőpiac képviselői szerint az adott kompetencia.
Várakozásom szerint ez minden vizsgált kompetencia esetén teljesül.

A főátlagok összehasonlítása alapján megállapítást nyert, hogy a végzettség
emelkedésével a vizsgált kompetenciáknak egyre inkább birtokában vannak a pá-
lyakezdők. A vizsgált 16 kompetencia közül szinte minden kompetencia eseté-
ben az ügyintézői végzettségi szinten hiányoznak leginkább a megjelölt kompe-
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2. táblázat. A kompetenciák együttes értékelését mutató fő-
átlagok összehasonlítása

Megnevezés Ügyintézők Mérlegképes
könyvelők

Diplomás
pályakez-
dők

Főátlag 2,80 2,42 2,04
Forrás: Saját szerkesztés.

tenciák. Egyetlen kompetencia, az idegen nyelvtudás esetében mutat a mérlegké-
pes könyvelő pályakezdőkre vonatkozóan, minimális, 0,05-dal rosszabb átlagot az
ügyintézőkhöz képest, aminek az okát abban látom, hogy a mérlegképes könyve-
lőknél sem tulajdonítottak nagy jelentőséget a KKV szektor munkaerőpiaci kép-
viselői az adott kompetenciának.

Az átlagok jobb eredményt mutatnak a mérlegképes végzettséggel rendelke-
zők esetén, míg a vizsgált kompetenciák a diplomásoknál hiányoznak legkevésbé.
Ebben a relációban is egyetlen esetben, a könyvelő programok ismerete kompe-
tenciában fordított az átlagok rangsora, de az eltérés csupán 0,01 erre magyarázat,
hogy a mérlegképes könyvelők szakmai vizsgájának része a gépi könyvelés, míg
a diplomás pályakezdőknél kisebb a jelentősége az elsajátított ismeretek között.

A kompetenciákra külön-külön elvégzett elemzés eredményei alapján is
igazoltnak látom a H1 hipotézist. Képzettségi szintenként az egyre magasabb
végzettségű pályakezdők esetében meglévők, vagy egyre kevésbé hiányzók a
vizsgált kompetenciák.

A H1 hipotézis alapján, és a vizsgált kutatási kérdésekre kapott válaszok alap-
ján a következő tézis fogalmazható meg:

1. Tézis (T1). A vizsgált szakmai, kommunikációs és szociális kompeten-
ciák esetében a végzettséggel egyenesen arányos a kompetencia megléte:
a magasabb végzettség magasabb kompetencia szintet jelez.

Hipotézis (H2). A munkaerőpiaci megítélés szerint a pályakezdő számviteli
szakemberek a képzettségi szintjük szerint elvárt szakmai tudással és az eh-
hez közvetlenül kapcsolódó kompetenciákkal rendelkeznek. Fejlesztendő te-
rületként feltételezésem szerint a személyes kompetenciák fognak megjelenni
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minden képzettségi szinten, valamint a mérlegképes és diplomás számviteli
szakemberekre vonatkozóan a szolgáltatás bővülésével igényként felmerülő
menedzsment ismeretek, vezetői kompetencia, az üzleti környezet ismerete,
valamint az adózási kérdések megválaszolása kompetencia.

Elvárt szakmai tudás: a válaszadók szerint a számviteli szakmai kompetenci-
ával megfelelő színvonalon rendelkeznek a pályakezdők minden képzési szinten.
Az ügyintézők esetében a részfeladatok mechanikus elvégzéséhez az informati-
kai tudásuk megfelelőnek mondható, a könyvelő programok felhasználói szintű
ismeretét kell az ügyintézők esetében fejleszteni.

Javaslat. Bár az ügyintézői szakmai vizsga része a könyvelő program alkalmazá-
sa gyakorlati vizsga keretében, a képzés során a rendelkezésre álló óraszámban,
gyakorló szakemberek segítségével volna célszerű a gyakorlati ismereteket átadni
a képzésben részt vevőknek.

Személyes kompetenciák: az ügyintézők esetében a szintjük szerint, a hivata-
los munkaköri leírásuk alapján nem elengedhetetlen elvárás az elemző gondolko-
dás és az idegen nyelvtudás, ezek a kompetenciák a munkavégzés során fejleszt-
hetők. A szóbeli és írásbeli kommunikáció az átlagosnál kicsit rosszabb értékelést
kapott, de az eredmények azt mutatják, hogy az ügyintézők esetében a folyama-
tos tanulás képessége nagyon jó megítélésű, ami a hiányok folyamatos pótlására
lehetőséget adhat. A mérlegképes könyvelők elemző gondolkodása közepesnél
kicsit rosszabb értékelést kapott, és lassan erősödő igény jelenik meg az idegen
nyelvi kommunikációs készségre a KKV szektort kiszolgáló könyvelői csoporttal
szemben is. A diplomások a válaszadók szerint a személyes kompetenciáknak is
a birtokában vannak.

Javaslat. Megfontolandó a mérlegképes könyvelői OKJ képzésnek szakmai idegen
nyelvi képzéssel történő bővítése, akár egy szabadon felvehető modul keretében.

Tanácsadói szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák: a mérlegképes köny-
velők önálló szolgáltató tevékenységet végezhetnek, és a KKV-k széleskörű ta-
nácsadásra vonatkozó igényét főként a kis és közepes könyvelőirodákat működ-
tető mérlegképes végzettségű könyvelők elégítik ki. A kibővülő szolgáltató tevé-
kenység magas színvonalú ellátásához az üzleti környezet ismerete kompetencia
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elengedhetetlenül szükséges. Stabil, megbízható adózási tudásra, vezetői tanács-
adói ismeretekre és menedzsment ismeretekre van szükség, de a felmérés ered-
ményeit vizsgálva a felsorolt kompetenciák mindegyike közepesnél gyengébb ér-
tékelést kapott a munkaerőpiac képviselőitől. A diplomás pályakezdő számviteli
szakemberek esetében 2,5-es átlag feletti értékelést egyetlen vizsgált kompetencia
sem kapott, de a leggyengébb ebben a körben is a kibővült számviteli tevékenység
ellátásához szükséges üzleti környezet ismerete kompetencia, az adózási ismere-
tek, a vezetői tanácsadói ismeretek, a menedzsment ismeretek, melyek 2,00 és
2,50 közötti átlagos értékelést kaptak.

Javaslat. A megváltozott igényekhez a mérlegképes könyvelő OKJ képzésnek és
a felsőoktatásnak is alkalmazkodnia kell a tananyag tartalmának átalakításával,
erősebben fókuszálva a tanácsadói szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák kiala-
kítására, a gyakorlat során a kompetencia elmélyítéséhez szükséges alapok átadá-
sára vagy fejlesztésére, melynek egy része véleményem szerint az oktatás módsze-
reinek színesítésével (például több tárgyon átívelő esettanulmányok elemzésével)
érhető el.

Az értékelés alapján megállapítást nyert, hogy a H2 hipotézis csak rész-
ben teljesül. A szűken vett számviteli ismeretekkel valóban kielégítő módon
rendelkeznek a pályakezdő számviteli szakemberek, csupán az ügyintézők
könyvelő programokra vonatkozó ismerete szorul fejlesztésre.

A H2 hipotézis szakmai tudásra vonatkozó feltevésére kapott válasz alapján a
következő tézis fogalmazható meg:

2. Tézis (T2/1). A hazai oktatási rendszer, beleértve a számviteli szakkép-
zést is, még napjainkban is a stabil szakmai tudás átadására fókuszál el-
sősorban, zömmel a hagyományos oktatási módszereket alkalmazva, így
a pályakezdő számvitelesek a képzettségi szintjüknek megfelelő módon,
elvárhatóan birtokában vannak a szakmai tudásnak.

A kormányzati oldalról megfogalmazott, és szorgalmazott kompetencia alapú
oktatásra való áttérési törekvések ellenére, a hazai szakképzésre még napjainkban
is a „poroszos” módszerek a jellemzők. Az oktató tudást akar átadni, a személyes
kompetenciákra csak kevéssé fókuszál. A munkaerőpiac még 5 évvel ezelőtt is a
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szakmai tudás alapján választotta ki a munkaerőt, szakmai tudás mérését mára a
viselkedés mérése háttérbe szorította.

A H2 hipotézis személyes kompetenciákra vonatkozó feltevésre kapott válasz
alapján a következő tézis fogalmazható meg:

2. Tézis (T2/2). A személyes kompetenciák átadása tekintetében valóban
elmarad a szakképzés a munkaerőpiaci elvárásoktól a következők sze-
rint:

• ügyintézők esetében az írásbeli, szóbeli és idegen nyelven folytatott
kommunikáció, valamint az elemző készség tekintetében,

• a mérlegképes könyvelők esetében az idegen nyelvű kommunikáció
és az elemző készség tekintetében.

A H2 hipotézis tanácsadói szolgáltatást támogató kompetenciákra vonatkozó
feltevésére kapott válasz alapján a következő tézis fogalmazható meg:

2. Tézis (T2/3). A számviteli szolgáltató tevékenység tartalma a technikai,
gazdasági, környezeti hatások következtében megváltozott. A tanácsadói
szolgáltatás magas színvonalú ellátása érdekében új, szélesebb, látókört
bővítő, döntést megalapozó tudásra, kompetenciára van szükség. Ezen
a területen a szakképzés jelenlegi színvonala elmarad a munkaerőpiaci
elvárásoktól, módszertani, tartalmi fejlesztésre van szükség.

K2: A második hipotézissel szorosan összefüggött az a kutatási kérdés, hogy
összhangban van-e a munkaadók elvárása és a képzéstartalom az egyes szin-
teken?

Az ügyintézők esetében a menedzsment ismeretek, vezetői tanácsadói isme-
retek kompetenciát értékelhető számban szükségtelen kompetenciának jelölték,
elsősorban a belső főkönyvelők, valamint a külső könyvelő irodák nagy munka-
tapasztalattal rendelkező vezetői, akik a hatósági elképzelésekkel összhangban az
ügyintézőknek a végzettségüknek megfelelő feladatokat szánják és az ehhez szük-
séges kompetenciákat várják el. A válaszadók többsége többet vár el az ügyin-
tézőktől, mint a hatósági Szakmai és Vizsgáztatási Követelményekben (SZVK)
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megfogalmazott elvárások. Ezt a megállapítást támasztják alá az ügyintézőkre
meghirdetetett állásajánlatokban megfogalmazott, magasabb szintű elvárások is
(2.2.2 fejezet). Az ügyintézőkre vonatkozóan a képzés sikerét mutatja a folyama-
tos tanulás képességére, az etikus magatartás kompetenciára, a csapatmunkára és
az empátia készségre adott pozitív értékelés. A folyamatos tanulás képességére
más szakmához képest fokozottan szüksége van egy ügyintézőnek is a számviteli
szakmára jellemző folyamatos jogszabályi változások miatt. Az etikus magatartás
iránti igény a számvitel szakmában erőteljesebben jelenik meg, és fontos ered-
ménynek tekinthető a válaszadók pozitív értékelése. A csapatmunkára, empátiára
való készség iránti magas elvárás is a szakma jellemzője. A munkaerőpiaci meg-
ítélés alapján az ügyintézők számviteli és informatikai tudása, valamint írásbeli
és szóbeli kommunikációs készsége átlagos, ami a könyvelési tevékenység egy-
egy részfeladatának mechanikus végzéséhez megfelelő szint, és ez a tudásszint
a munkaadó speciális igényei szerint munkahelyi továbbképzéssel fejleszthető.
A további kompetenciákat szükséges és hiányzó kompetenciaként értékelték az
ügyintézők esetében a munkaadók. A könyvelő program ismerete a képzés tar-
talmát tekintve a legfontosabb fejlesztendő terület, és az ügyintézők számára is
elengedhetetlenül fontos kompetenciáról van szó. Ez a 3K CONSENS IRODA
jelentéséből (2007) is kiderül, amelyben elvárásként fogalmazódott meg a szak-
mát segítő programok ismerete a pénzügyi-számviteli ügyintézőkre vonatkozóan,
továbbá az általam gyűjtött és elemzett álláshirdetéseknek majdnem 50%-ában
megjelent igényként a könyvelő programok felhasználói szintű ismerete (2.2.2 fe-
jezet). Bár az ügyintézők feladatprofiljában a legfontosabb ige a „közreműködik”,
tehát irányított a munkavégzése, mégis az elemző gondolkodás kompetenciájának
elsajátítására törekedni kell a képzés során. A hiányzónak ítélt kompetenciák (az
üzleti környezet megértése, a vezetői tanácsadói ismeretek (döntés-előkészítés)
és a menedzsment ismeretek) birtokába, a karrierépítés részeként a munkavég-
zés során szerzett tapasztalat útján, és továbbképzésekkel kerülhet a pénzügyi-
számviteli ügyintéző. A személyes interjúk eredményei szerint is a szakképzés-
nek ezekre a kompetenciákra vonatkozóan csak alapismereteket kell közvetíteni a
képzésben részt vevők felé. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése nem része
a képzésnek, a végzetteknek a közoktatásban, vagy önképzéssel kell a megfelelő
tudásszintre eljutni.

A mérlegképes könyvelők esetében a képzés jó minőségét mutatja, hogy az
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önálló szolgáltató tevékenységet is végző számviteli szakemberek a felsorolt 16
kompetenciából 10 kompetenciával a válaszadók értékelése alapján rendelkeznek.
A KKV szektor számára megnyugtató, hogy a válaszadók szerint biztos szakmai
ismerettel rendelkeznek a pályakezdő mérlegképes könyvelők, mely párosul a jó
színvonalú szakmai informatikai ismerettel. A folyamatos tanulás képessége pe-
dig a szakma specialitása miatt elengedhetetlen az önálló könyvelő tevékenységet
folytató szakemberek számára. A számviteli szolgáltatás tartalmának eltolódása
a tanácsadói feladatok felé megköveteli a biztos naprakész adózási ismereteket,
valamint a kis, tanácsadással is foglalkozó könyvelőirodák működésének alapja
a bizalom, amelynek előfeltétele a biztos szakmai tudáson felül az etikus maga-
tartás. A cégekkel, partnerekkel való kapcsolattartáshoz és a sikeres önálló köny-
velői tevékenységhez elengedhetetlen a megfelelő szintű írásbeli és szóbeli kom-
munikációs készség. A válaszadók megítélése szerint a pályakezdő mérlegképes
könyvelők megfelelő szinten rendelkeznek ezekkel a kompetenciákkal. Mindezek
alapján elmondható, hogy a Szakmai és Vizsgáztatási Követelményekben meg-
fogalmazottakkal jellemzően összhangban van a munkaadói kompetencia elvá-
rás a mérlegképes könyvelőkre vonatkozóan, de a képzés során erősíteni kell az
elemző gondolkodást fejlesztő oktatási módszereket, törekedni kell, hogy az üzle-
ti környezet működését megértse tanulmányai során, valamint az adózási ismere-
tek elmélyítése is megoldandó feladata a képzés tartalmi felülvizsgálatáért felelős
szakembereknek. A KKV-kat kiszolgáló kis könyvelőirodák vezetőinek mindhá-
rom kompetenciára szükségük van tevékenységük magas színvonalú ellátásához.
Az átlagos értéktől való elhelyezkedése alapján inkább hiányzó kompetenciaként
értékelt vezetői tanácsadói ismeretek és menedzsment ismeretek kompetencia, a
szakemberek véleménye alapján a munkában eltöltött évek során fejleszthető, el-
mélyíthető kompetencia az OKJ vizsgával rendelkező pályakezdő mérlegképes
könyvelők számára, ha erős alapokat adott a képzés. Az idegen nyelvi kommuni-
káció fejlesztésére a képzés nem fókuszál, és a kutatási eredmények alapján arra
lehet következtetni, hogy a mérlegképes könyvelőket zömmel foglalkoztató KKV
szektorban a nemzetközi kommunikációra kisebb mértékben van igény, mint a
külföldi kapcsolatokkal rendelkező nagyvállalkozások esetében. Ezt támasztja alá
a KSH jelentése, mely szerint a külföldi érdekeltségű kis- és középvállalkozások
aránya a KKV szektoron belül jelenleg 4,1% (www.ksh.hu).

A diplomás számviteli szakemberek a primer kutatás eredményei alapján az
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összes vizsgált kompetenciával rendelkeznek. Ezek közül is kiemelkedik a folya-
matos tanulás képessége, a biztos számviteli szakmai tudás, és a stabil írásbeli
és szóbeli kommunikációs készség. A szakemberek véleménye szerint a diplomás
pályakezdők biztos informatikai ismeretekkel rendelkeznek, jellemzőjük az etikus
magatartás és alkalmasak a csapatmunkára. Ezzel szemben a BIG4 képviselői nem
hiányzó, de fejlesztendő területként jelölték meg az idegen nyelvi kommunikációt,
az elemző készséget, a szóbeli kommunikációs készséget, az adózási készségeket
valamint az üzleti környezet ismerete kompetenciát, ami egybecseng a Képzési
és Kimeneti Követelmények 2016-ban megjelent, kompetenciák fejlesztésére fó-
kuszáló módosításának tartalmával (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet).

Javaslat. A diplomás pályakezdőket és a mérlegképes könyvelőket is érintő, a
számviteli szakemberekre vonatkozó megváltozott szerepkör, a vezetői partnerré
válás integrált gondolkodókat igényel, akik a számviteli tudáson felül képesek a
döntéshozásban, stratégiaalkotásban is részt venni. Erre a szakképzésnek reagál-
nia kell olyan stabil integrált kompetencia alapokat adva, amely fejleszthető lesz
a munkavégzés során. Ez az integrált tudás véleményem szerint a tárgyak közötti
koncentráció mélyítésével érhető el, amely szituációk, esettanulmányok tartalmá-
nak különböző aspektusból történő vizsgálatával valósulhat meg.

K3: A számviteli szakma jelez-e speciális igényt a hazai, más szakmai te-
rületen végzett pályakezdőkhöz képest? A 2.2.1 fejezetben részletesen bemu-
tatott források alapján megállapítást nyert, hogy a munkaerőpiac általában elvárja
a szakmai tudás mellett a szóbeli és írásbeli kommunikációs készséget, a szak-
maspecifikus szoftver ismeretet, a stabil informatikai tudást és a csapatmunkára
való alkalmasságot a friss végzettséggel pályára lépő munkaerőtől. A globalizá-
ciós hatások és a technológiai fejlődés következtében egyre jelentősebb szerepet
kap a folyamatos tanulás képessége és az idegen nyelvi kommunikációs készség.
A fenti kompetenciák rendre szerepelnek a primer kutatásom eredményei között
is, mint a számviteli szakemberek számára is fontos és szükséges kompetenciák.

A számviteli szakma sajátossága, hogy a tevékenység a bizalomra épül, mely-
nek alapja a magas szintű, széles körű szakmai tudás. A számviteli szakemberek-
kel szemben megfogalmazott speciális igény a pályakezdők minden végzettségi
szintjén az etikus magatartás, amely a szakmát megrázó brókerbotrányok követ-
keztében hangsúlyosan jelenik meg, és amely magába foglalja az etikai szem-
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pontok azonosítását és alkalmazását ügyintézői szinten, de az etikai szempontok
tudatos érvényesítését, a döntéshozatal során a problémák felelősségtudatra épülő
etikus megközelítését is a magasabb végzettségi szinteken. Az üzleti környezet
ismerete a vezetői döntés előkészítést szolgáló számviteli információ szolgálta-
tás alapja, fokozott igényként jelenik meg a munkaadók oldaláról a kompetencia
megléte. A szűken vett számviteli tevékenység, és a tanácsadással bővült szol-
gáltató tevékenység egyaránt megköveteli a számviteli szakemberektől, hogy az
emberekkel kapcsolatos készségek birtokában legyenek.

Hipotézis (H3). A hazai kutatások várhatóan hasonló eredményre vezetnek,
mint az ismert nemzetközi (amerikai és a hongkongi) eredmények.

A nemzetközi eredményekkel összehasonlítható 9 kompetencia munkaerőpia-
ci értékelése szerint a mérlegképes könyvelők esetében a legrosszabb átlagérték
is 3 egészen belül marad, vagyis a legkevésbé meglévőnek ítélt kompetencia is át-
lagosan közepesnek értékelt a válaszadók által. A nemzetközi kutatásban szereplő
9 kompetencia közül csak a menedzsment ismeretek, a vezetői tanácsadói isme-
retek (döntés-előkészítés), az üzleti környezet megértése minősül az átlag értékét
tekintve hiányzó kompetenciának (2,5 feletti megítélésű).

A diplomás pályakezdő szakemberek minden kompetenciája 2,5 alatti érté-
kelést kapott. Csak a legalacsonyabb képzettségi szintű ügyintéző esetében jelent-
kezik hiányzó kompetenciaként a nemzetközi kutatásban vizsgált 9 kompetencia
mindegyike (2,5 feletti átlagos értékkel), azonban még az ügyintézői szintű pálya-
kezdő szakemberek esetében sincsenek 3,5-es átlag felett egyetlen kompetenciára
vonatkozóan sem. (Az átlag értékét tekintve egyetlen kompetencia esetében sem
mondható, hogy elérné az inkább hiányzó (4) és a hiányzó értékelést (5).) Azon-
ban ennek a képzettségi szintnek a kompetenciáit nem vizsgálta sem az amerikai
sem a kínai kutatás.

A hazai felmérés eredményének a nemzetközi eredményektől való eltérésére
magyarázatul szolgálhatnak az eltérő kulturális jellemzők, a hazánkra még nap-
jainkban is jellemző sajátos szervezeti kultúra. A hazai szakképzés „kész”, szak-
mailag jól felkészült munkaerőt képez a munkaerőpiac elvárásának megfelelően.
Kérdés, hogy vajon rugalmas-e a tudása? A munkaerő felvételnél a kiválasztási
idő hosszú, több körös, a továbbképzés nehezen oldható meg. A munkaadó még
most is gyakran végrehajtó szerepet vár el a munkaerőtől. A munkavállalóknál
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inkább dominálnak az anyagi igények, mint az önmegvalósítási vágy. Alacsony
munkahelyi autonómia jellemzi a magyarországi munkavállalókat (Csepeli és Pra-
zsák, 2011), a munkaerőpiac nem a kreatív munkaerőt keresi, így a KKV szektor
számára a pályakezdőknek meglévő személyes kompetenciái megfelelőnek bizo-
nyulnak. Ezzel szemben az amerikai oktatás szakmailag alacsonyabb színvonalú
tudást ad, és inkább a személyes kompetenciákra fókuszál, amit a munkaerőpiac is
határozott elvárásként fogalmaz meg, és ezen a területen igényszintje magasabb az
oktatás által biztosított kínálatnál. Az amerikai munkavállaló a liberális gazdasági
környezetben könnyen helyezkedik el és könnyebben vált munkahelyet, melynek
során a szakmai és egyéb kompetenciái folyamatosan fejlődnek.

A nemzetközi eredményektől való eltérés egy másik magyarázata, hogy a
megkérdezettek körébe felmérésem során célzottan a KKV szektor számviteli
szakemberei tartoztak, és nem merítettem a BIG4 képviselőinek véleményéből,
szemben az USA-beli és a hongkongi felmérésben szereplő megkérdezettek kö-
rével. Az empirikus felmérést a vezető könyvelő és tanácsadó cégek, valamint
a számviteli szakmai szervezetek képviselőivel készült interjúkkal egészítettem
ki. A nemzetközi eredményekhez az interjúk alapján kialakult kép sokkal jobban
hasonlít: a diplomások esetében a szakemberek szerint a képzés során hangsúlyo-
sabb szerepet kell, hogy kapjon az elemző készség fejlesztése, az üzleti környezet
és a könyvelő programok ismerete. Friss, naprakész gyakorlatias adózási, infor-
matikai ismeretekre van szüksége a pályakezdő diplomásnak, és a menedzsment
valamint a vezetői tanácsadói ismeretek kompetencia mélyebb alapozását várják
el a vezető könyvelő és tanácsadó cégek.

Általánosan, minden szintre vonatkozóan a személyes kompetenciák meglétét
fontosabbnak értékelték a BIG4 képviselői, mint a szakmai tudást. Az idegen nyel-
ven történő kommunikáció alapelvárásként fogalmazódott meg, lehetőség szerint
még az ügyintézők esetében is.

Javaslat. A számviteli szakemberképzés eltömegesedése miatt a szóbeli vizsgázta-
tás háttérbe szorult. A projekt munkák szóbeli prezentációja nagy létszámok mel-
lett időigényes. A munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés érdekében a szóbeli
számonkérési módszert ismét alkalmazni kellene, valamint meg kell teremteni a
helyét, módját és idejét a szóbeli kommunikáció fejlesztésének nem egy ilyen el-
nevezésű tárgy keretében csupán, hanem az egyes szakmai tárgyak szerves része-
ként. Az idegen nyelven történő kommunikáció elsajátítását segítené, ha bizonyos
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kreditmennyiségű szabadon választható tárgyat idegen nyelven lenne köteles hall-
gatni a képzés során a hallgató, melynek vizsgakövetelménye is a kommunikáció
fejlesztését szolgálná.

A H3 hipotézis nem igazolható, elvetésre kerül. Mind az Egyesült Álla-
mokban, mind Hongkongban a vizsgált kompetenciák fontos és egyben hi-
ányzó kompetenciának minősültek a diplomás pályakezdő számviteli szak-
emberekre vonatkozóan. Ezzel ellentétben a diplomás számviteli szakembe-
rekre vonatkozó átlagok alapján, Magyarországon egyetlen vizsgált kompe-
tencia sem minősül hiányzó kompetenciának, és a személyes interjúk alapján
sem jelenik meg hiányzó kompetenciaként egyetlen vizsgált készség sem.

Mivel eltér a válaszadók köre, részben ezzel magyarázható a nemzetközi és
hazai eredményektől való eltérés. A KKV szektor más feladatot lát el (pénzügyi
biztonság, stabil számviteli pénzügyi háttér biztosítása), ami a kompetenciák más
szintjét igénylik, míg a vezető könyvelő és tanácsadó cégek stratégiaalkotást, cég-
fejlesztésben való részvételt várnak el az alkalmazottaiktól. Az eltérő válaszadási
kultúra is vezethet eltérő eredményekre.

A H3 hipotézis ugyan elvetésre került, de a következtetések levonása után a
következő tézis fogalmazható meg:

3. Tézis (T3). Magyarország zárt nemzet, történelmét, nyelvét, gondolko-
dását tekintve lassan reagál az új felfogásokra, a hazai gazdaság elégedett
a pályakezdők szakmai színvonalával. A pályakezdőkből hiányzik a mo-
tiváció a „gondolkozz, alkoss véleményt” viselkedéshez, általában nem az
önmegvalósítási vágy, hanem anyagi megfontolások motiválják döntése-
ikben.

Hipotézis (H4). A válaszadók szocio-demográfiai jellemzői (végzettségük, szak-
mai tapasztalatuk, beosztásuk, illetve életkoruk) befolyással vannak a pálya-
kezdő számviteli szakemberek hiányzó kompetenciáinak megítélésére.

Megvizsgálva, hogy a válaszadók megítélésében milyen szerepet játszott a be-
töltött munkakör szerinti különbözőség, azt tapasztaltam, hogy minden képzési
szinten a pályakezdők szükséges és hiányzó kompetenciáiról a külső könyvelő
irodák vezetői nyilatkoztak a legnegatívabban szinte minden jelölt kompetencia
esetében.
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Elemezve, hogy a válaszadóknál a vizsgált pályakezdő számviteli szakem-
berek szükséges kompetenciáinak megítélésében milyen szerepet játszott a vá-
laszadók végzettség szerinti különbözősége, azt tapasztaltam, hogy a kép sok-
kal árnyaltabb: a különböző végzettséggel rendelkezők bizonyos kompetenciákat
eltérő átlaggal értékelnek. A mérlegképes könyvelő és adótanácsadói végzettsé-
gű válaszadók véleménye szerint minden szinten inkább hiányzó kompetenciá-
nak minősül az adózási ismeretek és adózási kérdések megválaszolása kompe-
tencia, továbbá a válaszadók ezen csoportja értékelte a legnegatívabban a fen-
ti két kompetencián kívül az elemző gondolkodás és az emberekkel kapcsolatos
készségek kompetenciát mindhárom szintre vonatkozóan. A könyvvizsgálók az
ügyintézők értékelésénél nem térnek el más végzettségű válaszadóktól. A mérleg-
képes könyvelők esetében viszont a könyvvizsgálók a menedzsment ismeretek,
üzleti környezet ismerete, az informatikai ismeretek és a vezetői tanácsadás kom-
petenciákat értékelik a legnegatívabban. A diplomás pályakezdők értékelésénél is
a menedzsment ismeretek, az üzleti környezet ismerete és az informatikai isme-
retek kompetenciákat értékelik a legnegatívabban. A negatív értékelésnek az okát
abban látom, hogy a könyvvizsgálók a számviteli szakma szempontjából a leg-
összetettebb tudással rendelkeznek. Saját képességeiket, gyakorlatukat mércének
használva értékelik a mérlegképes könyvelői képzésből és a felsőoktatásból kilé-
pő számviteli szakembereket, ilyen módon negatívan. Az ügyintézői végzettségű
válaszadók kritikusak az ügyintéző végzettségű pályakezdők vezetői tanácsadás
és a menedzsment ismeretek kompetenciák esetében. Véleményem szerint önkri-
tikusan és objektíven értékelik a magasabb végzettségi szinteken inkább elvárt
két kompetenciát. Az idegen nyelvi kommunikációt inkább hiányzó kompetenci-
ának jelzik mind az ügyintézők, mind pedig a mérlegképes könyvelők esetében.
(A válaszadók ezen csoportja értékeli legnegatívabban a jelölt kompetenciát) Az
ügyintézők értékelik a legpozitívabban a diplomás pályakezdőket a vizsgált kom-
petenciák tekintetében, ami talán a végzettségek közötti távolságot is érzékelteti.
Az adótanácsadók értékelése alapján a pályakezdő diplomások esetében a legne-
gatívabban a számviteli tudást és az idegen nyelvi ismeretek kompetenciát értéke-
lik.

Részletesen elemeztem, hogy a válaszadóknál a vizsgált pályakezdő számvi-
teli szakemberek szükséges kompetenciáinak megítélésében milyen szerepet ját-
szott a válaszadók szakmai tapasztalat szerinti különbözősége. A viszonylag rö-
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vid munkatapasztalattal rendelkező válaszadók szinte minden szinten és minden
kompetencia tekintetében pozitívabban értékelték a kompetencia meglétét, mint
a nagyobb munkatapasztalattal rendelkező válaszadók. Ennek okát abban látom,
hogy a pályakezdő korhoz közelebb álló válaszadók kicsit elfogultan válaszoltak
a kompetenciák értékelésekor. Ez alól csak a pályakezdő ügyintézők esetében a
könyvelőprogramok ismerete és az adózási kérdések megválaszolása kompeten-
cia a kivétel, ahol a legnegatívabb volt az 5 évnél nem nagyobb munkatapasztalat-
tal rendelkezők értékelése. A nagyobb munkatapasztalattal rendelkező válaszadók
közel azonos módon értékelték a kompetenciák meglétét a pályakezdők minden
képzettségi szintjén, ezt érzem inkább objektív megítélésnek.

Végül megvizsgáltam, hogy a válaszadóknál a vizsgált pályakezdő számviteli
szakemberek szükséges kompetenciáinak megítélésében milyen szerepet játszott
a válaszadók életkor szerinti különbözősége. A kompetenciák többségének meg-
ítélésében a 30 és 40 év közötti válaszadók voltak a legkritikusabbak az ügyintéző
pályakezdők esetében. Ez alól kivétel, hogy az ügyintézők idegen nyelvi kom-
petenciáját a 30 év alatti válaszadók értékelik a legalacsonyabbra. Az ügyintézők
kompetenciáinak megítélésében a fiatalabb, 40 év alatti válaszadók értékelik a leg-
negatívabban a könyvelő program ismerete kompetenciát. A mérlegképes köny-
velők és a diplomás pályakezdők kompetencia értékelésénél is a 30–40 év közöt-
ti válaszadók adták a legnegatívabb értékelést egy-egy kompetencia kivételével.
Mindkét szintre vonatkozóan az idegen nyelvi ismeretek kompetenciát az idősebb
korosztály értékelte a legrosszabbnak. Ezen kívül csak a diplomás pályakezdők-
re vonatkozóan még a menedzsment ismereteket értékelte az idősebb korosztály
a legnegatívabban. A pályán már megfelelő rutinnal rendelkező 30–40 év közöt-
ti korosztály a sajátjához közeli tudást, készségeket várja el, véleményem szerint
indokolatlanul, a pályakezdőktől.

Összefoglalva az ügyintéző számviteli szakemberek kompetencia megítélését
több kompetencia esetében befolyásolják a válaszadók tulajdonságai. A vezetők
kritikusabban ítélik meg az ügyintézőket meglévő kompetenciáik tekintetében, a
kisebb szakmai tapasztalattal rendelkezők és a fiatalabbak pozitívabb értékelést
adtak a vizsgált kompetenciák egy részére.

A mérlegképes könyvelőket az alacsonyabb végzettségű ügyintézők, a fiata-
labb válaszadók és a kevesebb munkatapasztalattal rendelkezők rendre pozitívab-
ban értékelték. A könyvvizsgálók, adótanácsadók, sőt még a mérlegképes köny-
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velők is kritikusabbak voltak meglévő kompetenciáik értékelésében. Itt is csupán
a könyvelőprogramok ismerete kompetenciát értékelték az 50 év felettiek pozi-
tívabban a fiatalabb válaszadóknál, feltételezve saját hiányosságukat is jelezték
ennek a kompetenciának a pozitív értékelésével.

A diplomás pályakezdő számviteli szakemberek meglévő kompetenciáit a leg-
alacsonyabb képzettségű, 30 év alattiak és a legkisebb munkatapasztalattal rendel-
kező válaszadók értékelték a legpozitívabban, akik maguk is akár még pályakez-
dőnek minősülnek. A könyvelőirodák vezetői az etikus magatartás és a csoport-
munka, együttműködés kompetenciákat értékelték legkevésbé meglévőnek, fel-
merül a kérdés, hogy a saját szakmai tapasztalatukat várják-e el az etikus maga-
tartás kompetencia tekintetében a pályakezdőktől.

A H4 hipotézis, mely szerint a válaszadók szocio-demográfiai jellemzői:
végzettségük, szakmai tapasztalatuk, beosztásuk, illetve életkoruk befolyás-
sal van a pályakezdő számviteli szakemberek hiányzó kompetenciáinak meg-
ítélésére az elvégzett elemzés alapján igazoltnak értékelem. Mindhárom kép-
zettségi szinten a válaszadók jellemzői befolyásolták a pályakezdő számviteli
szakemberekre vonatkozó kompetenciák megítélését, ami kutatási korlátként
is megfogalmazásra került.

A H4 hipotézis feltevésére kapott válasz alapján a következő tézis fogalmaz-
ható meg:

4. Tézis. T4
Az ügyintézők esetében a képzettségi szintjüknél magasabb elvárá-
sokat fogalmaz meg a munkaerőpiac, ügyintézői munkakörre ma-
gasabb kompetenciákkal bíró szakembereket várnak a vezető be-
osztású válaszadók.

•• Az alacsonyabb végzettségű válaszadók pozitívabban értékelték a
magasabb végzettségűk pályakezdők kompetenciáit.

• A fiatal és kevés munkatapasztalattal rendelkező válaszadók pozi-
tívabban ítélték meg a pályakezdők tudását.

• A magasabb végzettségű gyakorló szakemberek voltak a legkriti-
kusabbak, a pályakezdőktől is azonnal a gyakorlatias tudást várják
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el, melyre a szakképzésnek tananyagfejlesztéssel, az oktatás gya-
korlatiassá tételével reagálnia kell.

Hipotézis (H5). A szakmai gyakorlaton túl, további szakmai tapasztalattal
rendelkező diplomás pályakezdő a vizsgált kompetenciákat kevésbé értékeli
hiányzó kompetenciáknak, mint aki csak a kötelező szakmai gyakorlati ta-
pasztalattal rendelkezik.

A kereszttáblás lekérdezés alapján megállapítottam, hogy a szakmai tapasz-
talat mértéke befolyásolja az egyes kompetenciák meglétének megítélését, bár az
értékelések között szignifikáns eltérés csak a folyamatos tanulás képessége ese-
tében volt (p < 0,05). A különböző szakmai tapasztalattal rendelkező diplomás
esetén egyaránt hiányzó kompetenciaként került jelölésre a könyvelő program is-
merete, érthető módon legpozitívabban a pénzügyi-számviteli területen szakmai
tapasztalattal rendelkezők ítélték meg a tudásukat. Az adózási ismeretek és az
adózási kérdések megválaszolása, a vezetői tanácsadói és a menedzsment isme-
retek egyaránt hiányzó kompetenciának minősül minden részsokaság esetében, és
ezeket a kompetenciákat is a pénzügyi-számviteli területen szakmai tapasztalat-
tal rendelkezők ítélték meg pozitívabban. Ennek oka meglátásom szerint, hogy a
képzés során szerzett ismeretek a munkatapasztalattal elmélyülnek, biztos tudás-
sá fejlődnek. A pénzügyi-számviteli területen szakmai tapasztalattal rendelkezők
elemző gondolkodásukat is jóval pozitívabban értékelik – a válasz egyértelmű-
en a gyakorlatban a készségek elmélyülésével magyarázható – a csak gyakorlati
tapasztalattal rendelkezőkhöz képest. A megítélés értékeit összehasonlítva csu-
pán az írásbeli kommunikáció esetében adtak rosszabb értékelést maguknak a
hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A szakmai tapasztalattal legkevés-
bé rendelkező hallgatók gondolják leginkább úgy, hogy nem megfelelő szintű az
informatikai tudásuk, az adózási ismereteik és az adózási tanácsadói képességük,
legkevésbé tájékozottak az üzleti környezetet illetően, valamint az idegen nyel-
vi kommunikáció esetében. Ezek a felsorolt kompetenciák a munkába állással a
gyakorlatban mélyíthetők.

Ennek megfelelően igazolható a H5 hipotézis: a vizsgált kompetenciákat
a szakmai tapasztalattal rendelkezők pozitívabban ítélték meg, mint a csak
kötelező szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezők.

A H5 hipotézis még pontosabb igazolása érdekében csak a számvitel speciali-
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záción végzett részsokaságra is elvégeztem a vizsgálatot. Az elemző gondolkodás
területén jól látható a különbség, hiszen a hosszabb szakmai gyakorlattal rendel-
kezők pozitívan értékelték magukat, míg azok, akik csak a kötelező gyakorlati időt
töltötték ki, fejlesztendő kompetenciának értékelik. Az elemző gondolkodásra fel-
készítés a képzésfejlesztés fontos feladata a jövőben, mely véleményem szerint a
szakmai tárgyak módszertani színesítésével érhető el. Mindkét csoport egyetértett
abban, hogy a vizsgált kompetenciák többségével rendelkeznek, de a készségszint
megítélésében láthatóan van különbség. A szóbeli és írásbeli kommunikációt il-
letve az emberekkel kapcsolatos készségeket sokkal biztosabb tudásnak értékelik
a hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezők, akik a napi munkájuk során már al-
kalmazzák is ezeket a kompetenciákat a gyakorlatban. Az etikus viselkedést job-
ban magukénak érzik a rövid szakmai tapasztalattal rendelkező válaszadók, talán
mert a gyakorlatban nem találkoztak még olyan kihívásokkal, amelyek próbára
tették volna őket. Az üzleti környezet megítélésében lényeges különbség mutat-
kozik a válaszadók között. Míg a rövid gyakorlati tapasztalatú válaszadók pozi-
tívan ítélik meg tudásukat, addig a hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezők
hiányzó kompetenciaként ítélik meg.

Összefoglalva a két vizsgált csoport válaszai közötti különbség magya-
rázata, hogy a hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező végzős diákok a
munkavégzés során megtapasztalták a képzés hiányosságait, gyakorlatban
szerezték meg, vagy erősítették meg azokat a kompetenciáikat, amelyek a
képzés gyengeségei, amelyekre a képzésfejlesztés során fókuszálni szükséges.
Ezek a kompetenciák az elemző gondolkodás, könyvelő programok és az üz-
leti környezet ismerete, valamint a szóbeli, írásbeli és az idegen nyelvi kom-
munikációs készségek.

Javaslat. Az oktatás gyakorlatiasabbá tételének számtalan módja lehet, néhány
javaslatot megfogalmaztam:

• cégek bevonása a tananyagfejlesztésbe, esettanulmányok készítésével,

• cégek bevonása az oktatásba,

• oktatóknak céges továbbképzés szervezése,

• céget szimuláló taniroda működtetése, ahol az egyes tárgyak elméleti isme-
reteit a gyakorlatba át lehet ültetni (számvitel, pénzügy, adó stb.),
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• hallgatókat bekapcsolni valós vállalati projektekbe,

• tanszéki kutatásokba bevonni hallgatókat,

• duális képzés lehetőségeit kiaknázni,

• rendszeres visszajelzést kérni a munkaerőpiactól,

• rugalmasabb iskolaévvel a gyakorlati lehetőségek kivitelezhetők lennének,

• a tudásgazdaság fejlődését nyomon követve szakirányú továbbképzések szer-
vezése a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése érdekében.

A számviteli specializációra végzett részletes vizsgálat eredményei alap-
ján is az állapítható meg, hogy a H5 hipotézis igazolható, a válaszadókra jel-
lemző szakmai tapasztalat hossza befolyással van a kompetenciáik megítélé-
sére, a hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező válaszadók pozitívabban
értékelték kompetenciáikat.

A H5 hipotézisre kapott eredmények alapján a következő tézis fogalmazható
meg:

5. Tézis (T5). A képzési idő alatt a pénzügyi-számviteli területen szerzett
gyakorlatnak a szerzett ismeretek, készségek elmélyítésében óriási sze-
repe van. A jelenlegi, inkább elméletre fókuszáló számviteli szakképzést
gyakorlatiasabbá kell tenni, ami tartalmi és módszertani fejlesztéssel ér-
hető el. Az igény határozottan megfogalmazódik a hallgatók válaszaiban
is.

Hipotézis (H6). A diplomás pályakezdő számviteli szakemberek túlértékelik
a meglévő kompetenciáikat a munkaerőpiaci megítéléshez képest.

Az összehasonlítást elvégezve megállapítottam, hogy a diplomás pályakezdők
véleménye a saját kompetenciáikról a főátlagot tekintve, és szinte minden terüle-
ten alatta marad a munkaerőpiac róluk alkotott véleményéhez képest. A vizsgálat-
ban részt vevő számvitel specializáción végzett diplomások többsége, 85,96%-a, a
kötelező szakmai gyakorlaton túl is rendelkezik szakmai tapasztalattal, így a mun-
kaadói elvárásokkal saját kompetenciájukat össze tudták mérni, sokkal reálisab-
bak a vártnál tudásuk megítélésében. A diplomások alulértékelték kompetenciáik
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nagy részét a munkaadói megítéléshez képest, aminek oka lehet, hogy a munka-
adók jellemezően a KKV szektorban végzik tevékenységüket, ahol nincs akkora
jelentősége néhány kompetenciának, mint a BIG4-nál, ahol a hallgatók 40%-a
szerezte szakmai tapasztalatát.

A pályakezdő fiatalok, inkább hiányzónak ítélik meg könyvelő programok is-
merete, az adózási ismeretek, az adózási kérdések megválaszolása, a vezetői ta-
nácsadás és a menedzsment ismeretek kompetenciákat, míg a munkáltatói oldal
minden vizsgált kompetenciát meglévőnek ítél. Csupán négy, mindkét válaszadói
csoport által meglévőnek (2,00 alatti értékek) értékelt kompetencia esetében – a
számviteli ismeretek, a csoportmunka, együttműködés készségek, az etikus maga-
tartás és az emberekkel kapcsolatos készségek – mondható el, hogy a pályakezdő
számvitel specializáción végzett diplomások a munkaadói értékeléshez képest po-
zitívabban értékelték meglévő kompetenciájukat, de az eltérés mind a négy eset-
ben minimális, vagyis a túlértékelés is csak minimális mértékű.

Ennek ismeretében az H6 hipotézis csak részben igazolható, mely szerint
a diplomás pályakezdő számviteli szakemberek túlértékelik a meglévő kom-
petenciáikat a munkaerőpiaci elvárásokhoz képest. Van 4 olyan kompetencia,
ahol minimális mértékben, de valóban pozitívabban ítélik meg a tudásukat,
mint a munkaadók. A fennmaradó 12 kompetencia esetében viszont sokkal
kritikusabbak önmagukkal szemben a pályakezdő diplomások.

A H6 hipotézisre kapott válasz alapján a következő tézis fogalmazható meg:

6. Tézis (T6). Gazdasági és kulturális hagyományaiból eredően Magyar-
ország gazdálkodó szervezeteinek többségére még mindig a zártság jel-
lemző. A KKV-knek a munkaerővel szemben még mindig hagyományos
elvárásai vannak, első helyen a szakmai tudással. Az oktatás hagyomá-
nyosan erre rendezkedett be, és a KKV szektor munkáltatói zömmel elé-
gedettek ezzel. A KKV-k területén a könyvelő szolgáltató tevékenység ke-
vésbé sokszínű, a „soft skills”-ekre vonatkozóan megjelenő nagyvállala-
ti igények a mikro-, kis- és középvállalkozásokra kevésbé jellemzőek. A
nemzetközi könyvelő és tanácsadó cégeknek sokkal gyorsabban kell re-
agálni a környezeti, technológiai változásokra. Sürgető oktatásfejlesztési
igényük fogalmazódik meg a hallgatói önértékelés eredményeiben.

Javaslat. Tipikussá vált a számviteli szakképzésben, hogy a hallgatók nappali
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képzésük mellett is munkát vállalnak. Ezt felismerve a felsőoktatási intézmények
azonnal információhoz tudnak jutni a képzés tartalmának munkaerőpiaci megíté-
lésével kapcsolatban a még a képzésben bent lévő hallgatók megkérdezésével.

Kitűzött célomnak megfelelően a dolgozatban feltártam a számviteli szakkép-
zés munkaerőpiac képviselői által jelzett hiányosságait, fejlesztésre váró területeit
a szakember képzés mindhárom vizsgált szintjén. Választ kaptam a kutatás során
megfogalmazott kérdéseimre.

Cummings et al. (2001) gondolatával egyetértve zárom a számviteli szak-
képzésfejlesztéssel foglalkozó értekezésemet: „Egyértelmű, hogy egy számvi-
teli program kidolgozása a 21. századi számviteli szakemberek számára nem
egy cél, hanem állandó folyamatos javítást igénylő munka. Csak a folyama-
tos értékelésen és az új kihívásokhoz való alkalmazkodáson keresztül tud egy
program továbbfejlődni és teljesíteni a diákok és a munkaadók igényeit.”.

5. További kutatási irányok

Primer kutatásom eredményeit elemezve további kutatási irány lehetne annak vizs-
gálata, hogy miért különbözik a KKV szektort kiszolgáló könyvelő, tanácsadó cé-
gek és a vezető nagy könyvelő, és tanácsadó cégek számviteles pályakezdőkkel
szembeni elvárása. Vajon az eltérő cégmérettel magyarázható-e, ahol más-más
készségekre van szüksége a munkába állóknak? Esetleg más a belső továbbkép-
zési gyakorlatuk?

A frissen végzett pályakezdő diplomásokat nagy arányban foglalkoztatják a
vezető könyvelő cégek (a mintában szereplő friss diplomások 40%-a a BIG4-nál
szerzett gyakorlatot). További kutatási iránynak tartanám annak vizsgálatát, hogy
mekkora az átjárás a BIG4 és a kis könyvelő cégek között. Mennyi időt töltenek a
diplomások a BIG4-nál átlagosan? Hogyan folytatódik a karrierjük?

Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy a képzés során megszerzett szakmai tu-
dás mennyire rugalmas. A cégek milyen tartalmú szakmai továbbképzéseket tar-
tanak fontosnak? Hogyan erősítik az igényelt kompetenciákat a pályakezdő szám-
viteli szakemberek esetében, melyekre fókuszálnak leginkább?

A duális képzés a munkaerőpiac és az oktatás szorosabbra fűzésének a legna-
gyobb lehetősége. A két-három éves tapasztalat ezen a téren már lehetőséget ad
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annak vizsgálatára, hogy a pénzügy és számvitel alapképzésben részt vevő hall-
gatók duális képzése mennyire kapcsolja össze a munkaadókat a szakképzéssel.
Mely területeken alakul ki közös munka, részt vesznek-e a tananyagfejlesztés-
ben, segítik-e az oktatókat céges gyakorlati képzéssel, részt vesznek-e meghívott
előadóként a képzésben, segítenek-e a legmodernebb oktatásmódszertan kialakí-
tásában, a legfrissebb, munkát támogató szoftverek oktatási célra történő rendel-
kezésre bocsátásában.

Az értekezésem folytatásaként egy-egy speciálisan a számviteli szakemberek-
re jellemző kompetencia iránti igény mélyebb elemzése, mint például az etikus
magatartás, vagy a folyamatos tanulás képessége szintén önálló vizsgálati irány
lehet.

A magyar számviteli gyakorlatban a beszámoló készítést vagy kiszervezik,
vagy saját erőből oldják meg a feladatot. A kutatásnak új irányt adva, annak foly-
tatásaként a megkérdezettek köre bővíthető a menedzsment bevonásával. A vál-
lalatvezetők megkérdezésével már a pályán lévő, nem szigorúan a pályakezdő
számviteli szakemberek kompetencia vizsgálata végezhető el. A KKV-k és na-
gyobb vállalatok vezetőivel folytatott mélyinterjúk segíthetnek abban, hogy hi-
teles képet kapjunk a számvitel szakmában dolgozókkal szembeni elvárásokkal
kapcsolatosan.

A kutatás folytatásaként érdemesnek tartanám megvizsgálni, hogy a szám-
viteli szakemberképzés során milyen modern oktatás-módszertani megoldásokat
alkalmaznak a képző intézmények, és a kompetencia fejlesztés érdekében hogyan
lehetne ezen a területen is fejlődni, valamint érdemes volna vizsgálni, hogy a tö-
megessé vált számviteli szakemberképzéshez megfelelő számú, pedagógiailag és
módszertanilag is képzett, magas szintű szakmai kompetenciával bíró oktató áll-e
rendelkezésre.
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Periodica Oeconomica, II, 90–100.

Myers, R. 2005. Accounting Education Changes Course. Journal of Accountancy,
200, 108–110.
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