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Márk Róbert: 
A digitalizáció hatása a 
könyvelésre 
napjainkban 
 
Sapientia, Csíkszereda 
Államvizsga dolgozat, 
2021 

 

Felmérés csíki és gyergyói 
vállalatok körében. 



Mennyit költenek a vállalatok digitalizációra? 

Megjegyzés: általában a külföldi cégek leányvállalatai 10-20-szor is többet költenek. 



Gercuj Norbert:  
STRATÉGIAI TERVEZÉS EGY SZÉKELYFÖLDI INFORMATIKAI VÁLLALATNÁL 
Államvizsga dolgozat, SAPIENTIA Csíkszereda, 2021 
 

A hatékonyságnövekedés, 
a digitalizáció, 
az alkalmazotti létszám- 
csökkentés és a fiatalítás 
együttes hatása. 
 
Megjegyzés: csak a 
fejlesztő cég adatai, nem 
tartalmazza partner cégek 
mutatóit, még 16 cég. 
 
 



Vélemények a digitalizáció fontosságáról 
Technikailag a lehetőség nagyjából adott a digitalizációra: 

• hardver-, szoftverárak elérhetők 

• szélessávú, jó minőségű internet van 

  

Mi akadályozza ? 

•   vállalati részről: vállalati- és menedzsment kultúra, szervezési hiányosságok 

•   szoftver részről: bizonyos szakemberek hiánya, csak progamozók vannak,  
  nagyon kevés az elemző, rendszertervező, tanácsadó, könyvelési, ügyviteli  
  fogalmakkal rendelkező IT-s  

 

Kik még a digitalizáció nyertesei? 

•   távmunkások, helytől független munka, 

•   a vidék, a falu egyre érdekesebb élettér lesz, sok munkahely helyfüggetlen lett, 

•   fiatalok előnye, fejlettebb a digitális kultúrájuk 



Mit kell tenni a digitalizációért ? 

Tanulás: 

• egész életen át tartó tanulás, 

• iskolai, egyetemi oktatás radikális újragondolása, gyakorlatiasabb legyen,  

   több készségfejlesztés, kreativitás, hazai vállalkozásoknak képezzünk diákokat, ne külföldieknek 

• új trend: fiatalok tanítanak idősebbeket (erre van saját modellünk, tapasztalatunk) 

 

Együttműködés: 

•  céghálókban: HAMOR Soft és partnerei, ügyfelei, digitális vállalat koncepció  

•  nyílt forráskódú szoftverek: operációs rendszer: Linux, ERP: Odoo.com,  

    részben nyílt forráskód: HAMOR Soft 

•  együttműködés iskolákkal, egyetemekkel és szakmai, vállalkozói szervezetekben:  
ANIS, CsVE, RMKT, CECCAR, CCICv, ITPlus 

•  a szervezetek szerepvállalása a törvénykezésben: ANIS 
 pl. digitális dokumentumok, aláírás, személyi igazolvány, távmunka, jelentések   

•  vállalkozói szervezetek fiataloknak: JBC 



Mit kell tenni a digitalizációért 

Finanszírozás: 
 

•   Agile ERP fejlesztes, megoldás a kulturális, szervezési akadályra 

•   a digitalizációra fordított összeg befektetés, nem napi költség 

•   a pályazatokról:  

     legyenek elérhetőek az Agile fejlesztés, projektek számára is, 

     legyenek változatok a programbérletekre is, ma ezek is vannak, nemcsak      
     befektetések,  pl. az  Odoo ERP-nél  is egy nagyon újszerű árképzés van 

     egy kis cég rugalmas kell legyen,  
     a pályazatkövetés is rugalmasabb lehetne 
 



Köszönöm a figyelmet! 


