Munkaadói interjú

A könyvvizsgáló
foglalkozásról

„Az állandó önképzést és precíziót tudnám feltételként
megemlíteni...”
Az interjút adta: Törökné Borka Edit; tulajdonos
Cég profilja: adótanácsadás, könyvvitel
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1994 decemberében befejeztem a könyvvizsgálói tanfolyamot, és onnantól a szám- és
könyvvitel iránti szenvedélyem nem is apadt semennyit sem. Első gondolatként az anyagi
oldala vonzott, aztán ahogy egyre jobban elmélyültem a hivatásban, úgy láttam meg a
szépségeit.

2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Nagyon picik vagyunk. Összesen ketten vagyunk bejelentve, mint alkalmazottak, én
vagyok a könyvviteli szakember, a férjem az egyéb ügyintézést végzi. A Debreceni
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Egyetemmel szerződve alkalmanként foglalkoztatunk asszisztensi feladatokra diákokat is.
3. Milyen módszereket használnak a könyvvizsgáló kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A jelen piaci helyzet nem teszi lehetővé újabb alkalmazott felvételét, így nem is nagyon
foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egyébként a megfelelő felsőfokú végzettség és a
munkabírás lenne a két fő szempont.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Mivel irodai munkakörről beszélünk, így elképzelhetőnek tartom, akadálymentesített
környezetben persze, valamint a megváltozott munkaképesség mértékétől függően.
Sajnos nálunk nincs alkalmazásban ilyen személy, de semmi hátrányát nem látnám.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Mint említettem, kis cég vagyunk, megalapításunktól fogva nem változott semmilyen
irányba a dolgozói összetételünk.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Van kötelező minőségvédelmi vizsgálat. Ezt 6 évente a Kamara minőségellenőrző
bizottsága végzi. Az állandó önképzést és precíziót tudnám feltételként megemlíteni a
hosszú távú tervekhez, ezen a pályán.
7. Van-e tipikus karrierút a könyvvizsgáló pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Magyarországon - sajnálatos módon - nincs, hiszen törvényi szabályozás által
függetlennek kell lennie a szakembernek, valamint nem lehet tulajdonosi pozícióban
semmilyen gazdasági szervezetnél.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Nem sok perspektíva van ezen a területen, mivel igen telített a szakma. Rengeteg
könyvvizsgálói végzettséggel rendelkező munkavállaló van a piacon. Ennek ellenére, aki
szereti a kihívásokat és a precíz munkavégzést, az élvezni fogja ezt a pályát.
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