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Az adótanácsadó és könyvelési szakma változáskezelési jellemzői 
– összefoglaló tanulmány a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos 

Egyesülete tagsága körében végzett felmérésről és a 2018-as adókonferencián tartott 
workshopról 

 
1. Bevezetés – a kutatás háttere, céljai, módszertana 
 
A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete 2018 évi konferenciája sok 
szempontból szólt a folyamatban lévő, szakmát érintő változásokról. A változások több különböző 
területen jelennek meg, melyek lehetnek jogszabályi, új munkamódszereket igénylő IT- és egyéb 
technológiai változások vagy például piaci, üzleti, munkaerő-piaci változások is.  
 
Annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy a szakma hogy viszonyul a változásokhoz, illetve hogy 
mennyire képes megbirkózni ezekkel, az Egyesület Gotthardt Zsóka, pszichológus, szervezetfejlesztési 
tanácsadó, a Big Five Tanácsadó Iroda munkatársa által összeállított kérdések alapján felmérést 
készített a tagság körében. Ennek során arra is kerestük a választ, hogy van-e különbség a 
változásokhoz való hozzáállásban az egyes területek között, és ha igen, melyik okozza a legjelentősebb 
feszültséget. Valamint felmértük, hogy vajon a szakma rendelkezik-e az alkalmazkodáshoz szükséges 
eszközökkel, tudással és képességekkel. 
 
Ennek érdekében kérdőívet tettünk közzé a tagok számára, melyet 173-an töltöttek ki. A szervezet 
tagságát jelenleg 1006 cég vagy magánszemély alkotja, vagyis az alapsokaság mintegy 17,2%-a adott 
választ, és mivel egy-egy tagnál több tanácsadó is dolgozik, a területen dolgozók jelentős részének 
véleménye megjelenhet a válaszokban. Ugyanakkor a kérdőív önkitöltéses módszerrel készült, nem 
tartalmazott szociológiai jellemzőkre vonatkozó kérdéseket, vagyis nem lehet a mintát a teljes 
alapsokaság (tagság) jellemzőivel összevetni, így nem tekinthető reprezentatívnak. 
 
A konferencián a kérdőív eredményeit a felkért tanácsadó előadásban mutatta be, ezt követően 
néhány elemet kiemelve jelenlévők részvételével workshop keretében dolgozta fel. Jelen 
tanulmányunkban a kérdőív és a workshop eredményeit egymás kiegészítve elemezzük. 
 
2. Vezetői összefoglaló 
 
Mint ahogy ezt a későbbiekben részletesen bemutatjuk, a válaszadók jelentős többsége tisztában van 
a szakmai környezetében zajló folyamatokkal, és maga is szükségét érzi a változásnak. Tudatosan és 
aránylag nyitottan állnak ezekhez, amely jó alapot nyújt e vállalkozások fejlődéséhez, fejlesztéséhez. 
 
A változások különböző területeire azonban eltérően reagálnak a megkérdezettek. Vannak olyan 
változási területek, amelyeket nem értékelnek fenyegetésnek, míg másokat igen. A legtöbbjüknek az 
új – leginkább az ellenőrzésekhez kapcsolódó – adminisztrációs eszközök bevezetése miatti terhelés 
növekedése jelenti a legnagyobb feszültséget, de az új IT-eszközök bevezetését majdnem annyian érzik 
pozitívnak, mint fenyegetőnek. Tehát önmagukban a technológiai fejlesztések nem jelentenek 
nehézséget a szakembereknek, hanem azok, amelyek növelik az adminisztrációs terhelést, és amelyek 
kialakítására nincsenek hatással. 
 
A változásokhoz való sikeres alkalmazkodás feltételeinek javításához segítséget várnak a szakemberek. 
Egyrészt célzott képzésekre és tréningekre, másrészt hatékony érdekképviseletre számítanak, amely 
képes a változásokat lassítani, racionalizálni, ezek túlkapásaitól védelmet nyújtani. 
 
A legkritikusabbnak a szakma összefogásának hiányát látják. A válaszadók többsége szerint nem 
érzékelhető jelentős egység és összefogás, így sem az egyesület, sem a szakma általában nem tud 
jelentős befolyást érvényesíteni a sorsát érintő kérdésekkel szemben. 
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3. Kérdőíves felmérés eredményei 
 
Az alábbiakban a kérdőív kvantitatív részéből kirajzolódó eredményeket mutatjuk be. 
 

3.1. A változásokhoz való általános viszonyulás 
 
Az első, második és harmadik kérdés a szakma változásokhoz való általános viszonyát vizsgálja.  
 
1. kérdés: Mennyire érzékeli sürgetőnek, hogy változásokat vezessen be a munkája során? 
 
Az első kérdés azt vizsgálja, hogy az érintettek, hogy a környezet felől érkező impulzusoktól 
függetlenül mennyire érzik, hogy szükséges lenne munkájukkal kapcsolatban a közel jövőben 
változtatás bevezetni.  
 
A változtatási igény indexe 5,1; amely egy 7 fokú skálán jelentős igényt jelez.  
 
(Az indexet úgy kapjuk meg, ha minden lehetséges értéket megszorzunk az azt választók számával, 

majd az így kapott eredményeket összeadjuk, és elosztjuk az összes válaszadó számával.) 

 
Ezt támasztja alá, hogy a válaszadók 70,5%-a 5-öst vagy annál magasabb értéket választott. Vagyis 
a jelentős többség maga is szükségét érzi a szakmával kapcsolatos változásoknak. 
 

 
 

2. kérdés: Milyen mértékben vezetett be változásokat a munkája során az elmúlt egy évben? 
 
A második kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a szakma túlnyomó többsége bevezetett 
valamilyen mértékű változást az elmúlt év során. Azt hogy a szakmát milyen nagymértékben 
érintik a változások, mutatja csaknem minden második szakember jelentősebb, és minden 
negyedik kolléga gyökeres változást hajtott végre. 
 
A változás mértékének indexe: 4,3. 
 
Érdemes ezt összevetni a változási igény indexével! Az első 5,1 volt, míg a ténylegesen 
végrehajtott változások indexe csak 4,3. Tehát a kollégák kisebb mértékben változtatattak, mint 
amennyire ennek szükségét érzik. Tehát a változások szükségességével tisztában vannak, és már 
sokan cselekedtek is, de mivel az igények jelentősebbek, mint a megtett lépések, a jövőben 
további változások várhatóak a szakemberek részéről. 
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3. kérdés: Ha változtatott, milyen mértékben váltották be a változtatások a hozzá fűzött 
reményeket? 
 
A harmadik kérdés a végrehajtott eredményességére kérdezett rá, és meglepően pozitív a kép 
rajzolódik ki a válaszok alapján. A változtatásokat a többség inkább eredményesnek érzi, és nem 
is csekély mértékben, ahogy ezt az eredményesség index is jelzi. 
 
Eredményességi index: 4,47. 
 
Minden második válaszadó (51,4%) a közepesnél nagyobb mértékben érezte eredményes 
változtatási kezdeményezését. 
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3.2. A változások különböző területei 
 
A változásokhoz való általános pozitív hozzáállás és az eredmények megtapasztalásának optimista 
végkicsengése után érdemes megvizsgálni, hogy a változások bármely típusára ugyanaz a hozzáállás 
jellemző-e. 
 

4. kérdés: Milyen mértékben nehezítették meg az Ön munkáját az elmúlt időszak 
törvényváltozásai? 
 
Az első vizsgált terület a törvényváltozások területe, és a pozitív bevezető kérdésekhez képest, itt 
inkább rossz tapasztalatokkal szembesülhetünk.  
 
A jogszabályváltozások stresszindexe: 5,7. (Az eddig kérdésekben a magas értékek pozitív 

hozzáállást mutattak, itt azonban minél magasabb az érték, annál negatívabb a hozzáállás a 

vizsgált területhez.) 
 
A válaszadók több, mint 80%-a szerint a közepesnél nagyobb mértékben nehezítették meg a 
munkáját az elmúlt időszak törvényváltozásai. 
 

 
 
 

5. kérdés: Mennyire érzi megterhelőnek az újabb adminisztrációs előírásokat (online számla-
adatszolgáltatás, adatvédelmi, pénzmosási szabályok, cégkapu, elektronikus ügyintézés stb.)? 
 
Még a jogszabály-változásoknál is jelentősebb mértében okoz nehézséget az új, jellemzően 
ellenőrzést segítő eszközök bevezetése a válaszadók számára.  
 
Az adminisztrációs szabályok stresszindexe: 6,3. (Ez esetben is a magas index jelzi a negatív 

reakciót.) 
 
Ez az érték annyira közel van a maximális 7-eshez, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez a terület 
nagyon nagy stresszt okoz a szakembereknek. Minden három kollégából kettőnek, vagyis 65,3%-
nak okoz nagyon jelentős megterhelést az új eszközök bevezetése. Ráadásul a válaszadók több, mint 
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90%-a nyilatkozott úgy, hogy közepes vagy annál nagyobb mértékű nehézséget jelent számára az 
alkalmazkodás. 
 

 
 

6. kérdés: Milyen mértékű problémának érzi a szakma „elöregedését”? 
 
A kérdés feltételezi, hogy a háttérben zajló demográfiai-társadalmi folyamatok következtében 
kevés fiatal lép be az adótanácsadói, könyvelői szakmába, más szóval ez a munka nem népszerű a 
pályakezdők körében. Ez jelentkezhet munkaerő-, utánpótláshiányban is. A válaszadók vissza is 
igazolják ezt a feltevést, hiszen a többség (65,9%) érzékeli a szakma elöregedését. 
 
Az elöregedési probléma indexe: 5,1. (Minél magasabb az érték, annál negatívabb a hozzáállás.) 
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7. kérdés: Mennyire érzi fenyegetőnek saját teljesítményére nézve a könyvelést átalakító IT-
technológia terjedését (pl. könyvelői munka kiváltása okos szoftverekkel)? 
 
Ez kérdés jelentősen árnyalhatja az 5. kérdésből kirajzolódó képet, hiszen ott is új, többségében 
informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök bevezetéséről volt szó. Felmerülhetett tehát, 
hogy az a kimagaslóan negatív hozzáállás oka, hogy a jellemzően idősebb kollégák nehezen 
alkalmazkodnak a technológiai újításokhoz. Ehhez képest okozhat meglepetést, hogy általában az 
IT-technológia terjedését a megkérdezettek alapjában véve semlegesnek érzik saját 
teljesítményükre nézve. 
 
Az IT-fenyegetettségi index: 4,1, amely a hétfokú skálán nagyon közel áll a középértékhez. (Minél 

alacsonyabb az érték, annál pozitívabb a hozzáállás.) 
 
Azt támasztják alá a részletek is: a válaszadók 43,4%-a szerint közepesnél nagyobb, 38,2% szerint a 
közepesnél kisebb mértékű fenyegetést jelent az IT-technológia. Vagyis egy kicsit ugyan többen 
vannak, akik szerint inkább fenyegető (75), mint akik szerint inkább nem (66), de a különbség a két 
csoport között mindenképpen alacsony. Ráadásul ebből a sorból éppen a közepes érték ugrik ki: 32 
válaszadó, vagyis 18,5% szerint közepes mértékű fenyegetettséget jelent. Vagy más értelmezésben: 
fenyegetésnek is értékelik, de látják a jó oldalát is, kijöhet belőle jó és rossz is. Az IT-újítások egyfelől 
csökkenthetik a szakemberek iránti a keresletet, de könnyebbé is tehetik a pályán maradók 
munkáját. 
 
A válaszadók megosztottsága arra is utalhat, hogy a várakozások és a félelmek egyszerre vannak 
jelen a kérdéskörrel kapcsolatban, és arra is, hogy ez a változás valóban két irányba is kifuthat, 
hiszen bár a rutinmunkák megszűnhetnek, de helyette lehet más, tanácsadás jellegű feladatokra 
jobban koncentrálhatnak a jövőben. A szabadszavas válaszok között ez utóbbi értelmezést 
támasztja alá jó néhány. 
 
Érdekes következtetések vonhatóak le azonban az 5. kérdéssel való összevetésből. Arra ugyanis azt 
a választ kaptuk, hogy a legnagyobb stresszt a (jellemzően) informatikai jellegű új eszközök 
bevezetése jelenti, melyre akár az informatikai tudás hiánya is lehetne a magyarázat. Ez alapján 
még elkpzelhető lenne, hogy ezeknek az eszközöknek a bevezetése azért okoz stresszt, mert nehéz 
használatukat megtanulni. Erre a kérdésre adott válaszok azonban cáfolják ezt az értelmezést, 
hiszen az informatika, adminisztrációs vonatkozás nélkül jóval kisebb ellenérzést vált ki.  
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8. kérdés: Gondolkodott-e már azon, mit tenne, ha a hagyományos értelemben vett könyvelés 
megszűnne? 
 
Hagyományos könyvelés megszűnési indexe: 4,12, vagyis csak egy lehetettel magasabb, mint az 
előző kérdés indexe. (Minél magasabb az érték, annál inkább hisz a szakma megszűnésében.) 
 
80 válaszadó gyakran, vagy kifejezetten sokat foglalkozik a kérdéssel, amely 46,2%-ot tesz ki. 34,1%, 
vagyis 59 válaszadót nem igazán foglalkoztat a kérdés, és a közepes értéket 34-en választották. Csak 
13,9% nem gondolt még erre egyáltalán. Vagyis bár azt nem lehet állítani, hogy biztosra veszik a 
szakma megszűnését, sem azt, hogy nagyon nyomasztaná őket, de a válaszokból mégis arra 
következtethetünk, hogy a szakma valószínűnek tartja, hogy a hagyományos könyvelés megszűnése 
irányába haladnak a dolgok. 
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9. kérdés: Milyen mértékben érzékel változást az ügyfelek elvárásaiban? 
 
Új aspektust vet fel a 9. kérdés, a szakma üzleti környezetében bekövetkezett változásokra kérdez 
rá. És bár látható, hogy a környezet változásaival párhuzamosan változtak az ügyfelek elvárásai, de 
ezt nem érzékelik nagyon jelentősnek a válaszadók. 
 
Az ügyfelek változó elvárásainak indexe: 4,3. (Minél magasabb az érték, annál erősebb a nyomás.)  

 
Az index értéke viszonylag közel áll a közepeshez, de kissé a változások felé mutat. Minden 2. 
megkérdezett a közepesnél jelentősebb mértékű változást érzékel. 
 

 
 
Tehát a szakma számára a legnagyobb stresszt az új adminisztrációs eszközök jelentik, és a 
második helyezett a változó jogszabályokhoz való alkalmazkodás lett. A legkisebb stresszt az 
informatikai változások okoznak, és úgy tűnik, hogy a hagyományos könyvelés megszűnése is 
viszonylag kevéssé zavaró a megkérdezettek számára. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az 
említett területek mindegyikén a változásokat stresszfaktorként megélő szakmai hozzáállást 
tapasztalhatunk (mindegyiknél közepesnél magasabb érték jött ki), de két kérdésben is jelentős 
megosztottság tapasztalható, vagyis nemcsak a rosszat, a nehézséget látják a szakemberek az IT-
fejlesztésekben és a hagyományos könyvelés megszűnésében. 
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3.3. A változásokhoz való alkalmazkodás eszközei 
 
Az utolsó két kérdés a változások feldolgozását segítő eszközök, képességek meglétét vizsgálja. 
 
10. kérdés: Mennyire érzékeli a szakma összefogását, a közös gondolkodás elindulását a 
változások kezelésében? 
 
A szakma összefogási indexe: 3,2. (Erre a kérdésre a magas érték jelezne pozitív tapasztalatokat.) 
 
Tehát a szakma többsége nem vagy csak kis mértékben tapasztal összefogást, közös gondolkodást 
a változások kezelésében. Minden 5. megkérdezett semmilyen összefogást nem érzékel, és több, 
mint a válaszadók fele közepesnél kisebb mértékben tapasztalja ezt. Ezzel szemben csak minden 
4. válaszadó érzékel a közepesnél erősebb összefogást. Ezzel összhangban állnak a szabadszavas 
válaszok is, mely alapján kijelenthető, hogy a legnegatívabban az érdekérvényesítést ítélik meg a 
válaszadók. 
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11. kérdés: Mit gondol, Ön személy szerint mennyire hatékonyan képes megbirkózni a 
változásokkal? 
 
Miközben a közös fellépésről lesújtó kritikát mondtak a megkérdezettek, az egyéni alkalmazkodási 
képességre vonatkozó kérdés megint pozitív képet mutat.  
 
Egyéni alkalmazkodási index: 4,7, vagyis a közepesnél számottevően jobb.  
 
2% alatt maradt azoknak a száma, akik úgy érzik teljesen elbuktak az alkalmazkodásban, és 15% 
azoké, akik közepesnél rosszabbul alkalmazkodnak. Közepesnél jobban pedig csaknem 70%, 
amiből tökéletesen 5,2% felel meg a változások támasztotta kihívásoknak. Ez az eredmény 
mindenképpen nagyon reménykeltő a szakma jövőjét illetően. 
 

 
 

3.4. Szabadszavas kérdések 
 
A kvantitatív kérdések után két témában szabadon adhattak választ a megkérdezettek, melyek 
árnyalják a változásokhoz való egyéni hozzáállásukról alkotott képet, és ötleteket adhatnak az 
egyesület számára, hogy milyen szolgáltatásokkal segíthetné tagságát a változásokhoz való 
hatékony alkalmazkodásban. 
 
12. kérdés: Sorolja fel azt a 3 legfontosabb dolgot, amit Ön szerint az Egyesület biztosíthat a 
változások hatékony kezeléséhez! 
 
A válaszokat 4 halmazba sorolhatjuk. Az első halmazt a képzésekkel, a másodikat az 
érdekvédelemmel, a harmadikat a tanácsadói jellegű szolgáltatásokkal, míg a negyediket 
tudásmegosztással kapcsolatos igények alkotják. 
 
Képzések 
 
A válaszok nagy része foglalkozik a képzésekkel, ezzel kapcsolatos kéréseket fogalmaz meg. 
Néhány válaszból kiderül, hogy a válaszadók közül sokan többé-kevésbé elégedettek a jelenlegi 
képzésekkel, de mások jó néhány szempontot felvetnek, amelyeken még erősíteni kellene. A 
legtöbben általánosságban fogalmazták meg, hogy a változásokhoz való alkalmazkodáshoz 
szükségesek a képzések, az ismeretátadás. Kifejezetten elméleti előadást is szeretnének egyesek, 
ezzel szemben többen a gyakorlati megközelítés fontosságát hangsúlyozzák. Példákra, konkrét 
felmerülő problémákra szeretnének választ kapni a képzéseken. Van, aki úgy fogalmaz, hogy egy-
egy témát részletesen ismertessenek, és nagyobb hangsúlyt fektessenek a bevallásokra vagy az 
adatszolgáltatási aspektusokra. Többen kérik, hogy kiscsoportos foglalkozásokon a vállalkozások 
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profiljának megfelelően pl. fuvarozás, kereskedelem, vegyék át a tudnivalókat. Érdekes 
megközelítés, hogy ne csak a jogszabály-változásra magára, hanem annak gazdasági és más 
törvényekre való hatásaira, számviteli, adókötelezettség teljesítési folyamataira is 
koncentráljanak az előadások. Valaki felveti, hogy több adózási és kevesebb számviteli előadást 
szeretne, bár egy másik válaszoló éppen a számviteli törvény változásairól szeretne többet tudni. 
 
Nagyon sokan kérnek szakmai jellegű oktatáson túl elsősorban informatikai ismeretátadást, de 
más soft skillekét is (nincs bővebb kifejtés, de gondolhatott a válaszadó pl. kommunikációs, sales-
es, marketinges, önismereti, pszichológiai, stresszkezelési ismeretekre). Gondolatébresztő 
megfogalmazás, hogy egyre több olyan előadásra lenne szükség, amelyek segítik a "papír nélküli" 
könyvelésre való áttérést, illetve amelyek komplex szolgáltatások nyújtásához szükségesek. Egy 
javaslat szerint akár ezek is érhetnének kreditpontokat, és nagyon fontos lenne, hogy helyi szinten 
szerveződjenek meg. Valaki felveti, hogy szükség lenne az új könyvelési robottechnikák 
bemutatására nonprofit módon. Itt említhetjük a különböző jogtárak, adattárak használatának 
oktatását is, és felmerült, hogy előadásokon foglalkozzanak a szakma fejlődésének lehetséges 
irányinak bemutatásával. 
 
Érdekképviselet 
 
Sokkal több kritika éri a szervezetet a hatékony érdekképviselet terén, bár itt is van néhány 
megjegyzés, amely jelzi, hogy a válaszadók tudják, hogy ez nem csak a szervezet szándékaitól vagy 
konkrét tetteitől függ. A válaszok azonban mindenképpen mutatják, hogy ezen a területen az 
egyesületnek, és a szakmának általában sokat kell még fejlődnie.  
 
Hatékonyabb érdekképviseletet várnak például az adminisztráció csökkentésében.  
 
Általánosságban várják, hogy az egyesület 

• érje el, hogy a döntéshozók kérjék ki, és vegyék figyelembe a szakma véleményét, ne 
hozzanak a fejük felett döntéseket róluk, vagy ne vezessenek be végrehajthatatlan, 
irracionális szabályokat, 

• lépjen fel a változások ésszerűbb ütemezése érdekében, a módosítások csak akkor lépjenek 
érvénybe, amikor már működőképesek, 

• kontrollálja a túlkapásokat,  

• érjen el mentességet bizonyos jogszabályok alól. 
 
A döntéshozók célcsoportján kívül jól kirajzolódik az érdekképviselet egy másik fontos célterülete: 
a piac és az ügyfelek köre. Ezzel kapcsolatban el kellene érni, hogy legyen, hogy  

• helyezzék jogszabályi alapokra a könyvelői, adótanácsadói munkát, hogy szűrjék ki a 
zugkönyvelőket, 

• hogy megértessék az ügyfelekkel, hogy mit várhatnak el a könyvelőjüktől, mi tartozik a 
feladatkörébe, hogy ennek értékét ismertessék fel, ha más feladatokat is kapnak, azt külön 
kezeljék plusz díjazás fejében,  

• hogy folytasson egyfajta ismeretterjesztést a szervezet a könyvelő és adótanácsadó munka 
szétválasztásáról, mibenlétéről. 

 
A válaszok alapján ki lehet jelenteni, hogy úgy érzik, hogy jelenleg nem becsülik meg munkájukat, 
így a szakma presztízsét mindenképpen javítani kell, melynek érdekében a fentieken túl egy 
auditálási, minősítési rendszert is be lehetne vezetni. 
 
Nagyon érdekes felvetések érkeztek, melyek újabb érdekképviseleti területekre mutattak rá. Az 
egyik ilyen, hogy a kisvállalkozások sem állnak készen a változásokra. Az ő felkészültségükhöz 
alkalmazkodó szabályozást kellene inkább bevezetni, amelyet a szervezetnek kellene tolmácsolni 
a döntéshozók felé. „Az ügyfelek többsége nem biztos, hogy ért a számítógéphez még a 40-es 
korosztály sem!!! Ez tolmácsolni a megfelelő helyre.” 
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Szolgáltatások 
 
Többen várnának szolgáltatás jellegű segítséget is a szervezettől. Itt említhetjük az informatikai 
oktatásokra emlékeztető informatikai tanácsadási szolgáltatás bevezetését, illetve azt is többen 
felvetik, hogy a szervezet tesztelhetne szoftvereket, közzé tehetné ezek eredményét, és elérhetne 
kedvezményeket. Többen felvetették, hogy a jogszabályváltozásokra hírlevélben kellene felhívni 
a figyelmet, bár az aktualitásokra való figyelmeztetés elismerést is kapott. 
 
Tudásmegosztás, összefogás 
 
Nagyon sokan kérték, hogy a szervezet építsen fel egy iratminta-tárat. Ez nyújthatna segítséget 
akár az ügyfelekkel való szerződéshez, akár szakmai problémák megoldásához.  
 
Kérik, hogy az egyesület támogassa továbbra is a szakmai információcserét a tagok között. Ez 
lehetne szakmai problémák megoldása mellett az üzleti életben felmerülő kérdések 
megválaszolásában is segítség, melynek eszköze lehet, akár ötletbörze, akár jó gyakorlatok 
bemutatása, akár iránymutatás. Nyújtson segítséget a tagoknak annak megértésében, hogy a világ 
változik, és ezt tudomásul kell venni. Valaki javasotja egymást segítő szakmai csoportok 
létrehozását. Felmerült, hogy az egyesület szervezzen vitafórumokat, klubfoglalkozásokat. Jó 
volna kidolgozni egy vállalkozások átadására vonatkozó stratégiát, módszertant, mely kapcsolatot 
teremthetne a fiatalabb és az idősebb kollegák között. 
 
A válaszadók azt is szeretnék, ha a szervezet segítené a szakma összefogásának erősödését is. 
Szeretnének egy közös irányelvet, amely a könyvelés mechanikus része helyett a minőségi 
tanácsadás felé irányítaná a tagokat. 
 
13. kérdés: Sorolja fel azt a 3 dolgot, amit Ön személy szerint tud tenni azért, hogy 
hatékonyabb legyen a változások kezelésében! 
 
Ahogy ezt a 11-es kérdés eredményeiből sejthetjük, erre a kérdésre a többség pozitív hozzáállással 
válaszolt. A legtöbben nem meglepő módon az oktatást, tájékozódást, önfejlesztést emelik ki, 
mint hatékony eszközt a változáskezelésben. A második helyre a számítástechnikai ismeretek 
megszerzése és az informatikai beruházások kerültek. Ugyanakkor sokan szervezetfejlesztési 
szempontokat pl. fiatalítás, racionalizálás vagy éppen személyes hozzáállást pl. rugalmasság, 
türelem emelték ki. Mások az ügyfelek fejlesztésében, vagy új szakmai irányok feltérképezésében 
látják a megoldást. Olyanok is voltak, akik még ezt a kérdést arra használták fel, hogy konkrét 
módosítási javaslatot tegyenek, melyeket mivel itt nem voltak relevánsak nem részletezünk. 
 
A negatív hozzáállást mutató aránya nagyon alacsony, a nagy többség tudja, hogy mit kell tennie 
a változásokhoz. A lemondást, meghátrálást takaró válaszok oka lehet egyrészt demográfiai 
(válaszadó kora: már nem látja értelmét a változtatásnak) vagy az időhiány (annyira sok a változás 
okozta munka, hogy nagyobb léptékben nem tud tenni semmit). 
 
Az alábbiakban ismertetjük az egyes kulcsterületekhez kapcsolódó válaszokat, és mivel számos 
megjegyzés elgondolkoztató, ezeket szó szerint is idézzük: 

• továbbképzés: 55 

• naprakész tájékozottság: 34 

• önfejlesztés: 16 

• tapasztalat-megosztás: 18 „Kooperáció olyannal, aki jobb nálam.” 

• nyelvtanulás: 2 

• gyakorlati problémák összegyűjtése: 2 

• számítástechnikai képzés, fejlesztés: 55 

• automatizálási lehetőségek: adatbázisok összekötése: 10 
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• racionalizálás: 20 („Humán erőforrás centralizálása (irodák összevonása)”, „Feladatok 
fontossági sorrend szerinti megoldása”, „lemondás ügyfélről a racionalizálás érdekében” 3, 
„mennyiségében kevesebb, minőségileg több munka”, „a munka delegálása”, „rugalmas 
munkarend”) 

• időgazdálkodás: 2 

• specializálódás: 2 

• személyi feltételek biztosítása (létszámbővítés): 3 

• fiatalítás: 4 „Vállalkozásom vezetésének átadása fiatalabb munkavállalóinak.” 

• csapatmunka: 2 

• rugalmasság, tanulási, megújulási hajlandóság: 5 („Próbálom magamat arra rávenni, hogy a 
régi rutinjaim helyett újakra álljak át.”) 

• türelem: 3 

• ügyfelek fejlesztése: 21 

• többletmunka érvényesítése az árakban 

• adótanácsadás felé történő szakosodás 

• nyitás új területek felé: 6  

• saját megoldás: 4 „Saját stratégiát gondolok át, és reálisan a bevezetést ütemezem.” „Előre 
tervezek, figyelve a várható változásokat.”, „Saját archívum vezetése a fontos témákról.”, 
„Nem félek a változástól.” 

• javaslatok az egyesület felé: 13 „Az adózás szükségességének erősítése környezetemben a 
felesleges adatszolgáltatások helyett.” 

• marketing, kommunikáció, piackutatás: 5 

• ellenőrzés 

•  „Nyugdíjas vagyok, és már nem tudok hatékonyabb lenni.”; „Nyugdíjazom a 
tevékenységem.”; „Sajnos nem sokat, "túlkoros" vagyok, gondolkodom a tevékenység 
befejezésén.”; „Ebben a korban nagyon nehéz még újabb és újabb technikai elvárásoknak 
megfelelni.” 

• „Könyveléssel, adótanácsadással jóformán nem tudunk foglalkozni, mivel állandó jelleggel 
az új dolgok ellenőrzésével kell foglalkozni.”: 3 

 
4. A workshop eredményei 
 
A felmérés eredményeinek prezentációját követően a konferencia résztvevői workshop keretében 3 
témakört – képzési rendszer, érdekképviselet, pszichológiai állóképesség – dolgoztak fel, amelyek az 
egyesület tagjainak változáskezelési hatékonyságát növelhetik. Ez a beszélgetés megerősítette a 
kérdőívre adott válaszokat, de új elemmel már nem gazdagították az eddigi ismereteket. 
 
Képzési rendszer  
 
A jelenlegi rendszert a résztvevők alapvetően jónak tartják, de szükségesnek érzik a fejlesztést 
igényfelmérés után. Fontos, hogy vidéken is legyen kihelyezett képzések. A szakmai képzések 
hiányossága, hogy nem eléggé gyakorlatorientáltak, az elméleti ismeretek mellett jó gyakorlatokat is 
szeretnének megismerni a résztvevők, és kiemelték az adóeljárásokra való felkészülés fontosságát. Az 
oktatás részét képezhetnék szakmai versenyek is. Itt is hangsúlyozták az informatikai képzések 
fontosságát: elsősorban kiscsoportos, e-learning, kezdő, haladó, felsőfokú szinten. Megoldást 
jelenthetne, ha a szakma fiatalabb képviselői is oktatnának. Jó lenne. A frontális oktatás mellett a 
résztvevők szeretnének más formában is ismereteket szerezni, például klubok, kerekasztalok 
keretében, melyeket hálózatosan, minden régióban létrehoznának. 
 
Érdekképviselet 
 
A részvevők itt is kiemelték, hogy a szakmai egyesületeknek együtt kellene működniük, kritikus 
tömeget kellene kialakítaniuk a hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében. Növelni kellene a 
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szervezet lobbi erejét, nagyobb elismertséget kéne szerezni, amelyhez megoldást jelenthetne, ha 
láttatnák a szakmai munka nagyságát. Ahogy ez a kérdőívből is kiderült az ügyfelekkel szembeni is 
képviselni kellene a szakma érdekeit.  
 
Pszichológiai állóképesség 
 
A résztvevők úgy érzik pszichológiai állóképességüket is javítani szükséges, melyet csapatépítő, 
stresszkezelési, önfejlesztési (segítségkérés), kommunikációs, időgazdálkodási (work-life balance) 
tréningekkel szeretnék javítani. E mellett fontosnak tartanák, ha a tagok praxis-közösséget 
alakítanának ki, valamint ha az Y-generáció (20-30 közöttiek) is bevonnák az egyesületbe. 
 
5. Összegzés 
 
Turbulens – ezért kiszámíthatatlan és tervezhetetlen – társadalmi, technológiai és szabályozási 
környezetben dolgoznak a könyvelők és az adótanácsadók. A vizsgált faktorok közül a 
legmegterhelőbbek: az adminisztrációs előírások és a törvényi változások, de az elöregedés is jelentős 
problémát okoz számukra. 
 
Ugyanakkor erős a tagság változás iránti igénye, és az alkalmazkodáshoz rendelkezésre állnak eszközök 
is. A többség már bevezetett valamilyen változást az elmúlt időszakban, és ezeknek eredményét is 
megtapasztalták. Bár a szakma egészét nem érzik teljesen alkalmasnak az alkalmazkodásra, de az 
egyének önmaguk képességeivel kapcsolatban optimisták. 
 
A képzési rendszer, a szervezet szolgáltatásai és a szakmai összefogás terén javulást várnak, és 
számítanak az egyesület segítségére, de a legkritikusabban az érdekképviselet jelenlegi eredményeit 
ítélik meg. Az érdekképviselet fő céljai: a döntéshozók befolyásolása, a szakmai presztízs növelése és a 
szakmai piaci helyzetének javítása. A hatékony érdekképviselet legfőbb eszköze lehet az egyesület 
összefogása más szervezetekkel. 
 
Budapest, 2018. 07. 06. 


