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Az év vége a  visszatekin-
tés, az értékelés időszaka 
a legtöbb cég (nálunk ter-
mészetesen az egyesület) 
életében. Ilyenkor tudunk 
számot vetni arról, hogy 
melyek azok a célok, ame-
lyeket elértünk, mi az, amit 
megvalósítottunk, és me-
lyek azok az ötletek, amik-
ből – finoman szólva – 
semmi nem lett.

bár még nem tudom pontosan, milyen ered-
ménnyel zárjuk a 2016-os évet, azt már nyugodt 
szívvel jelenthetem ki, hogy ismét nagy terveink 
váltak valóra, és nem kevés sikeres projekt meg-
valósításán vagyunk túl. A  legnagyobb siker az 
volt, hogy idén sok olyan tagunkkal is tudunk sze-
mélyesen találkozni, akik eddig csak a háttérből 
követték az eseményeket, szakmai munkánkat. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy első szakmai 
rendezvényünkre közel 150 résztvevő volt kíván-
csi, valamint az is, hogy minden eddiginél több 
vendég érkezett a szeptember végi gálaestünkre, 
mely nagyban hozzájárult a remek hangulathoz.

Ezúton szeretném megköszönni mindazok 
munkáját, akik segítettek a rendezvények szerve-
zésben, előkészítésében vagy lebonyolításában. 
Köszönöm azok munkáját is, akik egyesületünk 
egyéb területein, a  szakmai vagy folyamatos 
operatív teendőkkel kapcsolatban a  feladatok-
ban részt vállaltak.

Mindezeken kívül nagyon köszönöm minden 
MINKE tagnak, Kollégának az idei közös munkát, 
és kívánom, hogy év végén jusson egy kis idő 
a pihenésre, és a családra is!

Harkai István
elnök
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Exkluzív Interjú Berényi Mariannal
Szeretném, ha közelebbről bemutatnád magad: 
aki még nem ismer, az tudjon rólad, aki pedig hal-
lott már rólad, ismerjen meg közelebbről.

berényi Mariann vagyok, okleveles adószakértő, 
könyvvizsgáló, transzfer-auditor. Ahogy szoktam 
mondani, a  kapcsolt vállalkozások szakértője. 
Az Altamix Kft tulajdonosaként, ügyvezetőjeként 
ismerhetnek. Ez  a társaság alapvetően szinte 
ma már kizárólag transzferárazással foglalkozik. 
Korábban 20 évig könyvvizsgálóként dolgoztam, 
majd arra gondoltam, hogy megnézem az asztal 
túloldalát: átmentem az Adóhivatalhoz, ahol na-
gyon érdekes pár évet töltöttem el a Kiemelt Adó-
zók Igazgatóságán. A  körbeszámlázásos ÁFÁS 
ügyletekkel foglalkoztunk. Nagyon tanulságos 
és nehéz volt. Itt jöttem rá, hogy nem az ÁFA az 
én területem, hanem a társasági adó. Átkerültem 
az Adóhivatalnál a  tervezésre, ahová az ország 
összes társasági adóbevallása megérkezett. 
Ezekből elemzéseket készítettünk, amelyeket 
aztán a  különböző intézmények használtak fel. 
Ekkor készítettem el az okleveles adószakértői 
diplomamunkámat már a második szakon. Még 
az Adóhivatalban dolgoztam, mikor úgy gondol-
tam, hogy mégis a vállalkozói szféra az én igazi 
közegem. Ezt a Saldo-nál meg is találtam, ahol 
telefonos tanácsadói munkát végeztem. Itt olyan 
kollégákkal dolgoztam együtt, akikben hallatlan 
nagy tudás halmozódott fel, nagyon pozitív és tá-
mogató volt a légkör. Sokat tanultam ott, és ott 
találtam meg magamnak a transzferár témáját.

Ez egy eléggé ismeretlen terület, kevesen is foglal-
koznak vele, nem?

2010.környékén még csak nagyobb cégek foglal-
koztak vele. Nem volt irodalma, nem tanították, 
tehát minden információt össze kellett szedni 
hozzá. Nekem nagyon tetszett, hogy egy adott 
területen, nem túl nagy spektrumban lehet egy 
szűk területre specializálódni, abban viszont ezer 
százalékot nyújtani. Az évek alatt állandóan ké-
peztem magam, könyvet írtam, előadásokat tar-
tok. Amikor csak hívnak, megyek ügyfelekhez, 
találkozom kollégákkal. Sok esetben már húzzák 
elő a fiókjukból a könyvemet, és ez nekem nagy 
öröm. Nagyon szeretem ezt a témát.

A magunkfajta „kicsi vállalkozók” azt gondolják, 
hogy ez minket nem érint; ez csak a „nagyok” dol-
ga, ezért nekünk ez figyelmen kívül hagyható terü-
let. Valóban így van ez?

Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert én is ez-
zel találkozom! Mikor előadást tartok, úgy szok-
tam csoportosítani a mondandómat, hogy külön 
a „kicsiknek”, külön a „nagyoknak”. de ki a kicsi, ki 
a nagy? Mert akik ún. kisebbek, azokra is vonat-
kozik a  transzferár-szabály, éppúgy, mint a  na-
gyokra. Ki  is a kapcsolt vállalkozás? Ha van két 
céged, vagy két cégben ügyvezető vagy, akkor 
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már kapcsolt vállalkozásod van. Ha  egymással 
szerződéses kapcsolatba lépnek, azonnal belép-
nek a transzferár-szabályok a társasági adóban. 
be kell jelenteni a kapcsolt vállalkozásokat, még-
hozzá 15 napos határidőn belül. Az adóalap-kor-
rekció viszont mindenkinek kötelező: azt kell 
megvizsgálni, hogy a két céget egymással kötött 
szerződésében ugyanannyiért szerződik-e, mint 
egy vadidegennel. Mert azt mondja a  törvény, 
hogy jövedelmet szabad átcsoportosítani e  te-
kintetben, de az adóját meg kell fizetni és jól kell 
kiszámítani. A könyvelők, könyvvizsgálók felelős-
sége óriási. Örülök, hogy ez a téma terítékre ke-
rült. Eddig jellemzően a könyvelők – főleg az úgy-
nevezett kicsiknél, ahol esetleg nem is vizsgálták, 
hogy van-e cégcsoport a háttérben – nem gon-
dolták, hogy az egészet együtt kell vizsgálni és 
az adóbevallás ezen sorával nem foglalkoztak. 
Ha nincs adat, nem kaptunk hozzá semmit, nem 
töltjük ki. Igen ám, de ezzel elismerjük azt a  fe-
lelősséget, hogy ha ide nem írunk adatot, mint 
szokásos piaci ár miatti adóalap-növelő tételt, 
akkor én elismerjük azt, hogy ezt megvizsgáltuk, 
és az általunk könyvelt cég, piaci áron szerződött 
a  kapcsoltjával. Ha  jön egy ellenőrzés, joggal 
mondhatja a  tulajdonos: „miért fizessek én bír-
ságot, kedves könyvelő kolléga, miért nem írtad 
oda a megfelelő adatot? Nem jól számoltad ki az 
adóalapot”. Mindannyian tudjuk, hogy a törvény 
nem tudása nem mentesít bennünket, tehát na-
gyon fontos tudnunk, hogy a transzferár-szabá-
lyok mindenkire, minden társasági adóalanyra 
vonatkoznak. Az  is nagyon fontos, hogy társa-
sági adóalany és más személy, akár egy egyéb 
szervezet is lehet kapcsolt vállalkozás. Ennek 
tipikus példája az önkormányzat és önkormány-
zati cégek kapcsolata. Aki önkormányzati cégnél 
könyvel, végez könyvvizsgálatot vagy dolgozik, 
jó, ha tudja, hogy az önkormányzati cégnek szin-
te biztosan kötelező a transzferár nyilvántartás, 
hacsak nem kis lélekszámú településről van szó. 

Tehát ha én, mint könyvelőiroda, a másik cégem-
ben levő kis boltocskámat ingyen könyvelem az 
iroda szoftverén, helyiségében, máris megvalósul 
egy olyan szolgáltatásnyújtás, aminek 0 Ft az el-
lenértéke. 

Nagyon fontosat mondtál. Amikor már feltártuk 
a kapcsolt vállalkozásokat, egyszerűen meg kell 
nézni a vevőket és a szállítókat. Ha már szám-
la előfordult, az valamely szerződéshez tartozik. 
de  emellett ott vannak a  láthatatlan ügyletek. 

Ilyenek az ingyenes szolgáltatások és termékér-
tékesítések, hiszen nem számlázódnak. Ha még 
ráadásul együtt az 50 főt elérjük, nyilvántartási 
kötelezettség is van. Nézzük meg a  bünteté-
seket. Ha  nem jelentjük be a  kapcsolt vállalko-
zásokat, akkor partnerenként 500.000 Ft. Volt 
egy olyan cégem, akinek a  világon mindenfelé 
volt ennek cégcsoport-szintű vállalkozása, de 
ő  hárommal dolgozott. Azt mondta: „ezek ki-
csik”. A nyilvántartásból kimaradt, nem jelentet-
te be kapcsoltként sem. Hat cége volt, hatszor 
500.000 Ft lett a büntetése. Aztán a transzferár 
nyilvántartásban sem tüntette fel, mert gondol-
ta, hogy ez kis ügylet, ez 2 milliójába került. Ilyen 
ügylete volt kb. 10 darab. Ez 10*2 millió Ft bírsá-
got jelentett. Ekkor még nem is beszéltünk arról, 
hogy a piaci árat jól állapította-e meg. 

Ezzel lehet, hogy néhány embert sikerült meg-
ijesztenünk, de mindig jobb előbb, mint később. 

Ha egyszer már ellenőriznek, akkor nem lehet 
megváltoztatni a  módszert, amit egyszer elké-
szítettek és beadtak. Azt szoktuk ajánlani, hogy-
ha nincs nyilvántartás, akkor azonnal pótolja, 
mert kiemelt területe az adóhatóságnak. Ma már 
több a bevétele a transzferár bírságból, mint az 
ÁFA-bírságból. 

Nagyon tetszik, hogy ezt felvállaltad, és szív-
ügyednek tekinted, próbálod ezt nyomatékosítani.

Ez az én küldetésem. Több nagyszerű kollégá-
val dolgozom. Fontos, hogy csak olyan anyagot 
tegyünk le a cégeknek, ami az adóhatóság előtt 
biztonsággal megáll. Ez  egy rendkívül komplex 
anyag. Mivel nagyon fontosnak tartom, ezért tar-
tok oktatást, írok cikkeket, könyvet, hogy eljuttas-
sam a kollégákhoz, a cégvezetőkhöz, hogy ne vál-
laljanak felesleges adókockázatot. Ha  ez beépül 
a  mindennapi életünkbe, az adókultúra is jobbá 
lesz. Nem tilos a jövedelmet a kapcsolt vállalkozá-
sok között irányítani, csak az adót meg kell fizetni.

Így több évnyi kommunikáció után növekszik 
a nyitottság? 

Úgy látom, igen. Mi is egyre többet kommunikál-
juk, de az adóhatóság is nagyon fejlődik. Fontos 
tudni, hogy ma már a  különböző országok adó-
hatóságai is egyeztetnek e  tárgyban. Nagysza-
bású, adóelkerülés elleni módszertani összejö-
vetelek vannak. Ezzel kell nekünk párhuzamosan 
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 magunkat is olyan szintre képezni, hogy egy ellen-
őrzéskor megálljuk a helyünket a cég érdekében.

Soroltad az előbb, hogy könyvet írsz, előadást tar-
tasz, oktatsz, mellette vezeted az irodádat. Napi 
szinten dolgozol. Mikor?

Aranyos vagy! Igyekszem jó időbeosztással, nagy 
hatékonysággal élni. Sokat tanulok cégvezetés-
ről, hatékonysági módszerekről. A régi, begyakor-
lott módszerek ma már nem elegendők, hiszen 
nem lehetne ennyit teljesíteni, és akkor még nem 
is beszéltünk a családról. Nagyon családközpon-
tú vagyok. Szerencsére nem kell választani hiva-
tás és család között. Mindehhez persze kell egy jó 
családi háttér. Ha egyedül vagyok, biztosan nem 
tudom megcsinálni. Ennek a  háttérnek köszön-
hetően három gyermekkel, boldog élet mellett, 
tudom a saját hivatásomat végig gyakorolni, úgy, 
hogy közben és a férjem is megy a maga útján. 
Mindketten tudtunk a gyerekek mellett fejlődni és 
dolgozni. Mára már hat unokám van, igyekszem 
velük is minél több időt tölteni. Hétköznap ezerrel 
dolgozom, a hétvége a családé.

Sajnos a  mi szakmánkra nagyon jellemző, hogy 
szeretjük magunkat túlterhelni. Ez nem is biztos, 
hogy ügyfél-elvárásból fakad, hanem egyszerűen 
dátumtól dátumig élünk, minden mást elfelejtünk. 
Te  nagyon jó példa vagy arra, hogyan lehet az 
összhangot megteremteni. Van olyan tanácsod 
ezzel kapcsolatban, amire azt tudod mondani, 
hogy „biztos recept”? 

Elengedhetetlen a  folyamatos fejlődés, nem 
csak szakmai, hanem emberi oldalon is. Tud-
nunk kell, hogy nem vagyunk egyedül. Keres-
ni kell azokat a  lehetőségeket, kapcsolatokat, 
ahol hasonló identitású, problémájú emberekkel 
együtt lehetünk. Ha én segítek másnak, informá-
cióval, tudással, kapcsolattal, ugyan nem biztos, 
hogy ő fogja nekem visszaadni, de vissza fogom 
kapni. Nekem ez bevált, élethitvallásommá vált. 
Állandóan tanulni kell. Akárhány évesek leszünk, 
mindig tanulni kell. 

Tag vagy nálunk is, de tag vagy még más szak-
mai szervezetekben is. Miért tartod fontosnak ezt 
a szakmai szervezeti tagságot? Miért döntöttél úgy, 
hogy több szakmai szervezetnek válsz a tagjává?

Amit idáig elmondtam, abból kicsit talán követ-
kezik is. A  küldetésemnek érzem, hogy minél 

több emberhez eljusson az, hogy nem mumus 
a transzferárazás. Minél egyszerűbben igyekez-
zünk megfelelni az elvárásoknak, a  szabályok-
nak. Próbáljuk az ügyfelekkel megértetni, hogy 
fordítsák ezt a saját hasznunkra. Ezt az üzenetet 
akkor tudom átadni, ha minél több szervezetben 
ott vagyok, minél több helyen elmondom. Nagy 
öröm volt nekem, mikor István felkért a tagság-
ra, sőt felkért a  transzferár-szakértői posztra. 
de  emellett a  könyvvizsgáló kamarában is úgy 
gondolom, hogy  nagyon fontos szerepe van 
most a mi tagozatunknak. Ott Sallai csilla elnök-
asszonnyal – én vagyok az alelnök, ő az elnök – 
nagyon fontosnak gondoljuk most azt, hogy 
a  könyvvizsgálók, a  könyvvizsgálói feladatok 
csökkenése miatt egyre inkább átmennek köny-
velni. Ugyanakkor egy könyvvizsgáló- könyvelő, 
legyen rang. Viszont dolgozzanak nagyon szo-
rosan a mérlegképes könyvelőkkel, és ugyanak-
kor még egy nagyon fontos rést látok, a  köny-
velő irodákban e két réteg. A könyvvizsgálók és 
könyvelők, mérlegképes könyvelő kollégák ve-
zetik ezeket az irodákat. de ő nekik kell képezni 
a  kvázi képesített könyvelőket, tovább képezni 
őket. Lehet, hogy van egy alapképzettségük, de 
a mindennapi képzésben, akiknek nem kell min-
dent tudni, de viszont bizonyos dolgokat nagyon. 
Az ő képzésükbe folyhatna be egy kicsit jobban 
a kamara, vagy a tagozat, ezen vagyunk.

Nagyon köszönöm, hogy ennyi mindenről tájé-
koztattál bennünket. Van e még valami, szeretnél 
a tagságnak üzenni?

Köszönöm szépen a  lehetőséget, hogy ezt el-
mondhattam! Köszönöm, hogy ennek a tagság-
nak segíthetek a tanácsaimmal. Nagyon szíve-
sen elmegyek és bárhol, bármikor elmesélem 
mindezt. Ha  valakinek problémája vagy csak 
kérdése van, esetleg bizonytalan: kapcsolt-e az 
én cégem, van neki kapcsoltja, kell-e neki nyil-
vántartás, keressen nyugodtan. Szívesen el-
megyek és megbeszéljük rövid idő alatt, ingyen 
és bérmentve, hogy van-e teendő. Elmondom 
a legfrissebb szabályokat, megnézzük, hogy vo-
natkozik-e az adott cégre, és ha kell utána se-
gítség, állok a  rendelkezésükre. Ha pedig nem, 
akkor örülök, hogy segíthettem a  tanácsaim-
mal. Az a cél, hogy az adó jól kerüljön kiszámí-
tásra, és az a cél, hogy a könyvelő kollégák ezzel 
a  szolgáltatással jobban tudják kiszolgálni az 
ügyfeleiket, könnyebben tudják ezeket az isme-
reteket megszerezni. 
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Mit hoz a jövő? – Nem titok!
Aki legAlább 1-2 éve tAgUNk, megszokhAttA, hogy A  szAkmAi bArátság, 

A kölcsöNös bizAlom, Az összetArtás és Az egymás mUNkájáNAk elismerése miAtt 
szokAtlAN dolgok törtéNNek NálUNk. Így volt ez Akkor is, mikor megkérdeztüNk 
titeket Arról, hogy mire hAszNáljUk fel A kApott szjA 1 %-os támogAtást.

Nektek köszönhetjük a több, mint 4 millió Ft-os 
kiutalást, így hát úgy a  korrekt, ha beleszólási 
lehetőséget kínálunk Nektek arra vonatkozóan, 
hogy mire használjuk fel az összeget.

Kiküldtük hát kis kérdőívünket, melyben fel-
soroltunk néhány lehetőséget. Kis idő múlva 
nagy örömmel fogadtuk a  visszajelzések soka-
ságát, mely jelezte, hogy milyen sokatokat érint, 
érdekel e terület.

Összesen 79 visszajelzést kaptunk, melyek 
igen elgondolkodtatóak voltak. A beérkezett visz-
szajelzéseket az alábbi kördiagramban foglaltuk 
össze.

Akár hiszitek, akár nem, ez a  sok válasz 
nagyon nagy segítség volt nekünk abban, hogy 
meghatározzuk az előttünk álló időszak pro-
jektjeit. Azzal, hogy a  valós igényeket figye-

lembe véve dolgozunk, nagyobb a siker valószí-
nűsége is…

Mivel a  válaszok alapján úgy látjuk, a  tag-
jaink 2/3-a szívesen venné, ha szerveznénk 
szakmai előadást, úgy érezzük, ezt minden-
képp meg kell tennünk, így tavasszal számít-
hattok egy ilyen jellegű rendezvényre! (Termé-
szetesen, mivel az ehhez szükséges forrás egy 
részét a kiutalt összegből fedezzük, jelképes, az 
önköltség alatti áron vehettek majd részt ezen 
a képzésen!)

Örömmel fogadtuk, hogy a második legtöbb 
szavazatot a  vállalkozóknak szóló kiadvány 
kapta, eláruljuk, hogy ezen már dolgozunk is! ;)

Tudjuk – de ebben megerősítést kaptunk 
Tőletek is –, hogy fontos egyesületünk népszerű-
sítése, így ezt igyekszünk fokozni a továbbiakban.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a weboldalunk 
fejlesztését vajon hányan igényelnétek, mert 
egy-egy eseti visszajelzés alapján felmerült ez 
a  lehetőség is. Mivel a  visszaérkezett válaszok 
alapján e  feladat is kb. 25%-os „támogatottsá-
got” kapott, komolyan megfontoljuk azt is, hogy 
hogyan, miként tudnánk ezt megvalósítani.

A beérkezett válaszokból úgy látjuk, hogy 
az évi három kisvállalkozói nap elegendő, így 
továbbiakat nem fogunk szervezni (esetleg más-
hol lesznek jövőre…), valamint nem kerül sor 
a  „Hogyan tett tönkre a  könyvelőm?” kiadvány 
ismételt kiadására sem.

Természetesen az „Egyéb javaslat” rovatban 
is sok-sok értékes ötletet, információt kaptunk,-
melyet ezúton is köszönünk! (Aki pedig azt írta 
e  helyre, hogy „Köszönjük a  munkátokat!”, és 
hasonlókat, nekünk szerzett örömet, és csalt 
mosolyt az arcunkra…)

Szeretnénk megköszönni a segítségeteket. 
Igyelszünk a lehető leghatékonyabban, a  legin-
kább igényelt szolgáltatásokra koncentrálva tud-
juk felhasználni a kapott összegeket!
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Könyvelői Nívó Díj Átadó Gála

Idén összesen 11 pályázat érkezett, nagy kihí-
vást jelentve ezzel a  zsűrinek. Számos terüle-
tet érintettek a  pályázatok, megmutatva, hogy 
mind a  napi ügymenetben, mind az ellenőrzé-
seken, a pályázatírás területén, de még a non-
profit szektorban is nagyon fontos, hogy komoly 
felkészüléssel, szakmai tudással és emberi ér-
tékekkel felvértezett kollégák kellenek a siker el-
éréséhez.

A tavalyi év tapasztalatai alapján úgy döntöt-
tünk, mindenképpen új helyszínt keresünk a  bál 
megrendezéséhez. Hosszas keresgélés után esett 
a  választás a  nemrégiben gyönyörűen felújított 

törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házra, 
amely kiváló lehetőséget biztosított a nagyterem-
ben zajló események mellett a meghittebb, félrevo-
nulós beszélgetésekre is. Ez volt az első alkalom, 
hogy a vacsorát, az italkínálatot és a felszolgálást 
külső catering segítségével oldottuk meg, de a visz-
szajelzések alapján jó választás volt a több, mint 
80 éves múltra visszatekintő Osváth cukrászda és 
Étterem Party Service szolgáltatása. 

A Gála sikeres megrendezése érdekében 
egész évben fogadtuk az adományokat, ame-
lyet szeretnénk mindnyájatoknak megköszönni. 
Emellett támogatóinknak is külön köszönjük, 

már hAgyomáNNyá érett, hogy szeptember Utolsó szombAtját együtt 
töltjük. idéN szeptember 24-re esett Az A  NAp, Amikor megreNdezésre került 
A köNyvelői NÍvó dÍj átAdó gálA. ezeN Az estéN dÍjAztUk AzokAt, Akik előzeteseN 
pályAmUNkájUkkAl hiteleseN bebizoNyÍtották, hogy jogosAN birtokolják Az 
elismerést jeleNtő NÍvó dÍjAt.
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Az este folyamán jelentős mennyiségű tom-
bolatárgyat ajánlottatok fel, amelynek a sorsolása 
rendkívül jó hangulatban telt. Persze – ahogy az 
lenni szokott – most is voltak szerencsésebbek, és 
olyanok is, akik most kívül estek Fortuna látószö-
gén. Idén először a  tombola fődíja egy hatalmas 
MINKE-torta volt, amit büszkén vitt haza a nyertes.

A tombola után folytatódott a  buli, egészen 
egy óráig. Ekkor már csak az igazán kitartók bír-
ták a táncot, de ők még ekkor is fergeteges han-
gulatban ünnepelték a mi napunkat.

Köszönjük, hogy együtt tölthettünk ezt 
a napot!

hogy fontosnak érzik mindazt a  szellemiséget, 
amelyet képviselünk, ezért támogatásukkal segí-
tik működésünket. 

Már az érkezést követően lehetőség nyílt egy 
pohár ital és pár falat mellett egymás köszön-
tésére. rendezvényeinknek köszönhetően tag-
jaink jó része már barátként tekint egymásra, így 
összeszokott csapatként tudunk együtt lenni. 

Az estét hagyományaink szerint Harkai Ist-
ván elnök úr nyitotta meg, aki örömmel köszön-
tötte az eddigi legnagyobb létszámú Gála részt-
vevőit. Ezt követően Németh László, az IPOSZ 
(Ipartestületek Országos Szövetsége) elnöke 
hangsúlyozta a szakmánk fontosságát, a vállal-
kozások életében meghatározó szerepünket és 
az összefogásunk rendkívüliségét. 

A köszöntések után a  következő időszakra 
vonatkozó együttműködési megállapodások 
aláírása következett. A Vezinfó Kiadó és Tanács-
adó Kft részéről Horváth Géza szakmai igazgató 
jegyezte azt a megállapodást, amelynek fontos 
része a kizárólag számunkra szervezett kötelező 
mérlegképes továbbképzés is. 

Ugyanezen az estén került aláírásra az 
ArMAdA ügyviteli szoftverek megálmodója, 
a Parallel Kft alapítója, Novák Ferenc és Harkai 
István elnök úr által megkötött együttműködési 
megállapodás is. 

Ezt követően került sor a  díjak átadására. 
A 11 érvényes pályázat közül elsőként a közönség-
szavazás eredménye került kihirdetésre. Az általa-
tok benyújtott szavazatok alapján immáron máso-
dik alkalommal örülhetett a  Könyvelői Nívó díj 
Közönségdíjának Oláh Gizella, mindannyiunk Gizi 
nénije. A szakmai díj átadása következett: a zsűri 
döntése alapján a 2016.évi Könyvelői Nívó díj bir-
tokosa Kovács Andrea, a rObÁL Kft vezetője lett. 
Andi annyira meglepődött a  díj elnyerésén, hogy 
még órák elteltével is nehezen hitte el: valóban az 
övé. Valamennyi pályázó átvehette az oklevelet, 
amellyel jogosultságot szerzett arra, hogy viselje 
a „Könyvelői Nívó díjra jelölt Könyvelőiroda” címet.

A gratulációk, örömkönnyek után kezdetét 
vette a  vacsora, ahol mindenki találhatott ked-
vére valót. A  jóllakott bálozók sziesztájához 
igazán remek hangulatot hozott a Four Fathers 
énekegyüttes, akik „A capella” műsorukkal meg-
alapozták a  jókedvet az őket követő MAdArAK 
Házibulizenekarhoz. Őket már jól ismerhetjük 
a korábbi gáláinkról. Mindig jó érzékkel szolgál-
ják a jobbnál jobb zenéket arra fókuszálva, hogy 
éppen tombol a közönség, vagy éppen csende-
sebb, pihenősebb perceit tölti.

A gáláról egy rövid hangulatvideó is készült, 
melyet megtekinthetsz az alábbi  

QR kód segítségével:
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Szakmai ősz egyesületünkben

Egyesületünk megtartotta első Könyvelői Nyílt 
napját 2016. szeptember 13-án, budapesten 
a  Lurdy Házban. A  közel 150 részvevő között 
egyesületünk tagjai mellett nagyon sok olyan 
könyvelő is kíváncsi volt rendezvényünkre, aki 
nem tagunk.

Először Harkai István – a  MINKE elnöke – 
köszöntötte a  résztvevőket. Megnyitó beszé-
dében elmondta, hogy a  megújult egyesüle-
tünk most már hivatalosan is (Törvényszéken 
bejegyezve) a  Minősített Könyvelők Egyesülete 
nevet használja. röviden beszélt az egyesület 
taglétszámának alakulásáról, amelynek száma 
a  hasonló érdekvédelmi szervezetekhez képest 
nemhogy nem csökkent, hanem növekedett az 
előző évekhez képest.

A Könyvelői Nyílt Nap gördülékeny lebonyo-
lítását Nagy-Horváth Katalin, a MINKE Szakmai 
Alelnöke irányította.

A nap első témájaként már nagyon vártuk az 
NGM képviselőjét, hogy megtudjuk, mi vár ránk 
könyvelőre, hiszen a sajtóban már felröppentek 
a  hírek, hogy jön az új könyvelői közfelügyeleti 
szerv. Sajnos a  személyi változások miatt az 
NGM részéről nem érkezett meg az előadó, így 
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, tájékoztatta 
a hallgatóságot a jelenlegi állapotról, aki szemé-
lyesen is részt vett az egyeztető tárgyalásokon.

Harkai István, egyesületünk elnöke előadásában 
a könyvelői társadalom hibáiról és lehetőségeiről 
beszélt:
1.  Határidők sokasága miatt állandó a stressz-

helyzet, a túlhajszoltság.
2.  Hatalmas szakmai ismeretanyag szükséges: 

ezen a területen a megszerzett képesítés nem 
elegendő, a  tudás folyamatos megújításáról, 
szinten tartásáról is szó van.

idéN ősszel több szAkmAi reNdezvéNyt is szerveztüNk.egyik – legjeleNtősebb – 
egyesületüNk i. NyÍlt NAp reNdezvéNye volt, mAjd kecskeméteN jártUNk, Ahol 
kisvállAlkozói NApot tArtottUNk, mÍg November folyAmáN megtArtottUk 
A „zártkörű” mérlegképes köNyvelői „kötelező” továbbképzésüNket is.
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Zártkörű kötelező mérlegképes továbbképzés  
– saját szervezésben

3.  Nehéz a gyakorlatban a specializáció.
4.  rossz árképzés.

Az előadás során rengeteg lehetőség és gya-
korlati tipp is elhangzott a hatékonyabb munka/
időbeosztással, és a  pénzgazdálkodással kap-
csolatban.

Jósvai Tamás egy, az OTP bank által jelenleg is 
fejlesztés alatt álló innovatív, mobil telefonon is 
alkalmazható rendszert mutatott be a  résztve-
vőknek.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adó-
zás szakértője, az Adótanácsadók Egyesületé-
nek elnökségi tagja előadásában a  könyvelőkre 
háruló év végi feladatokról beszélt. Kitért arra, 
hogy melyek azok a feladatok, amelyeket év vé-
géhez közeledve érdemes végig gondolnunk.

Dr. Sallai Csilla (kamarai tag könyvvizsgáló, adó-
szakértő, a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Könyvelő Tagozatának elnöke) előadásában 
a  könyvelői társadalom felelősségi rendszerét 
mutatta be az új PTK-n keresztül. Elmondása 
szerint az új rendszer – a szerződéses rendszer-
ben bekövetkezett kár kimenthetőségének jelen-
tős nehezítése miatt – sokkal szigorúbb. Ebből 

következik, hogy a  könyvelő az általa okozott 
kár megtérítése alól is nehezebben tudja magát 
mentesíteni. Ezért is nagyon fontos, hogy a köny-
velői szerződésben a felek kellő mélységben és 
pontossággal határozzák meg a  feladatokat és 
a teljesítményeket, hogy egy kár bekövetkezése 
esetén minél egyértelműbb legyen, kinek a hibá-
jából következett be a kár.

Berényi Mariann (Az Altamix Kft tulajdonosa/ügy-
vezetője, transzferauditor, regisztrált adószakér-
tő, okleveles könyvvizsgáló a  kapcsolt vállalko-
zások szakértője) előadásában elmondta, hogy 
a kapcsolt vállalkozásoknak szolgáltatást nyújtó 
szakembereknek az év közben is nagy a felelős-
ségük a  kapcsolat vállalkozással bíró ügyfelek-
nél, ez azonban hatványozottan jelentkezik év 
vége felé, különösen a társaságiadóelőleg beval-
lási kötelezettsége kapcsán.

A sok-sok pozitív visszajelzést ezúton is 
köszönjük, úgy érezzük, a résztvevők sok hasznos 
tapasztalattal gazdagodtak és a  témában való 
ismeretanyaguk új információkkal gyarapodott.

 Szommer Tímea
 MINKE külső kapcsolatokért felelős 
 alelnök

Idén első alkalommal került megrendezésre kizá-
rólag tagjaink részére a kreditpontos kötelező to-
vábbképzés. régóta gondolkodtunk azon, hogy 
a jellemzően 16 kreditpontra tervezett képzések 
mellett milyen módon tudnánk arra lehetőséget 
biztosítani, hogy az egyesületi tagságért járó 
2 kreditpont felhasználható legyen.

Idén végre partnerünkkel, a továbbképzéseket 
is szervező Vezinfó Kft-vel sikerült egy olyan kép-
zés lebonyolítására megállapodni, amely lehetővé 
teszi a „saját” kreditpontjaink felhasználását is.

Az időpont és a helyszín tökéletes leszerve-
zésére az idő rövidsége miatt már korlátozottak 
voltak a  lehetőségeink. de  bízunk benne, hogy 
a  jövőben korábban tudjuk elkezdeni a  szerve-
zést, így több lehetőség közül lesz módunk kivá-
lasztani a legmegfelelőbbet.

A képzés első napján dr. Sallai csilla tolmá-
csolásában a  Számviteli aktualitásokról hall-
hattunk színes, gyakorlatias előadást. csillától 
nagyon sokat tudhattunk meg a beszámoló-ké-
szítésről, annak megváltozott szabályairól, vala-
mint a mérleg összeállításának problémás téte-
leiről, sok-sok példával színesítve.

A második nap az Adóváltozások jegyében 
telt, Gottgeisl rita előadásában. rita mindazokra 
az adónemekre kiterjedően tájékoztatott a módo-
sításokról, amelyekkel a  mindennapi munkánk 
során találkozunk, külön felhívta a  figyelmet 
a kihasználható adóelőnyök fontosságára. 

bízunk benne, hogy az együtt töltött két nap-
pal és a tartalmas szakmai színvonallal sikerült 
megteremtenünk a  jövőbeni kötelező mérlegké-
pes továbbképzések alapját. 
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Könyvelői Nívó Díj 2016
Kovács Andreával beszélgettünk

Andrea, mesélsz nekem egy kicsit arról, hogy 
kezdted a szakmát, miért lettél te könyvelő?

Középiskolában számviteli ügyintézőként vé-
geztem. Ezután megcéloztam a főiskolát. Elég 
gyakorlatias vagyok, így a Pénzügyi Főiskolát vá-
lasztottam. Ez megedzett. Az utolsó félévet az 
akkori Pénzügyminisztérium kis- és középvállal-
kozási főosztályán Harmat László mellett töltöt-
tem. Élmény volt, mert a Parlamentben láthattam 
a jogalkotást. Közben rájöttem, hogy nem a Pénz-
ügyminisztériumban képzelem el a jövőt. diploma 
után egy budapesti német-magyar vegyes céghez. 
Az akkori gazdasági vezető távozni akart. Vele dol-
goztam egy félévet, utána a teljes gazdasági osz-
tályt nyakamba kaptam. Közben elvégeztem az 
adótanácsadói tanfolyamot. Egy ottani kollégával 
úgy gondoltuk, hogy önállósodunk. Ő mérnök volt, 
én közgazdász. jó ötletnek tűnt, hogy ha két lábon 
állunk, nem lehet baj. Időközben nekiálltam az ok-
leveles adószakértőinek is, egyszerre két szakon. 
Évek alatt kiderült, hogy nem működik a  kettőnk 
társulása, ezért azt be kellett fejeznünk.

Ekkor döntöttél úgy, hogy megpróbálod egyedül, 
és felépíted önmagad?

Igen. Nagyon kemény volt ez az időszak. A  szü-
leimre, mint háttérre tudtam számítani. Aztán meg-
született a gyermekem, aki nagyon nagy motor az 
életemben. Addig csak annyit tudtam, hogy egy ok-
leveles közgazdász, mérlegképes könyvelő vagyok, 
van egy gazdasági szaknyelvvel bővített nyelvvizs-
gám németből. Vagyok emellett adótanácsadó, 
adószakértő, meg okleveles adószakértő, és akkor 
még mindig éhezem és fázom, és nem tudom ki-
váltani a gyógyszerem. Ekkor döntöttem úgy, hogy 
akármilyen nehéz is, én a saját lábamon akarok áll-
ni, nem akarok függeni senki mástól. A gyermeke-
mért dolgozom, de emellett imádom a könyvelést! 
A könyvelést, az adókat nagyon szeretem. 

El tudod mondani, hogy melyik részét és miért 
szereted?

Tudod mit szeretek a legjobban? Azt, amikor át-
látom a teljes céget. bárki felhív, én rögtön át tu-

dok kapcsolni arra a  cégre, és tudom, hogy mi 
miért van úgy benne. Nem kell azt mondanom, 
várj, meg kell kérdeznem. Az egészet szeretem. 

Úgy látom, hogy te tisztában vagy a saját értékeid-
del. Tudod, mennyire precíz vagy és alapos. 

Az ügyfeleim között van olyan, aki azt mondja, 
hogyha háromszor ennyit kéne fizetnie, akkor 
sem menne el máshoz, hiszen ha bármit kérdez, 
kér, választ kap. 

Miért lettél nálunk tag? Mi az, amiért te úgy dön-
töttél, hogy belépsz hozzánk?

Egy továbbképzésen találkoztam Istvánnal, aki 
akkoriban alapította az egyesületet. Elkezdtünk 
beszélgetni. Már javában tartott az előadás, de mi 
kint beszélgettünk még mindig. Ez a beszélgetés 
döntötte el, hogy ide tartozom. Nekem a külsősé-
gek helyett az a belső tartalom a fontos, amit az 
ügyfélnek nyújtok. Sokan úgy gondolják, hogy-
ha én leinformálható vagyok, a   regisztrációmat 
meg tudják nézni, azt, hogy regisztrált okleveles 
adószakértő vagyok, le tudják ellenőrizni, akkor 
én megfizethetetlen vagyok. Pedig én csak egy 
egyszerű ember vagyok, aki biztos akar lenni 
a tudásában. Ha elvállalok egy ügyfelet, a mun-
kamennyiséget szoktam nézni. Nekem az a  jó 
visszajelzés, mikor az ügyfél maga mondja: ked-
ves Andrea, legyen szíves szerződésmódosítást 
írni, emeljük meg a díjat. Volt már ilyen esetem.
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Könyvelői Nívó Díj 2016 – Közönségdíj
Oláh Gizellával beszélgettünk

Gizi néni, kérlek, mesélj nekünk egy kicsit magad-
ról, az indulásodról, az eddig megtett szakmai 
utadról.

A rába Magyar Vagon- és Gépgyárban dolgoz-
tam, a végén már gazdasági vezetőként a Kivite-
lező divízióban. Akkor már látszott a hanyatlás, 
és 1993-ban a  Fogtechnikai vállalatnál lettem 
főkönyvelő. Ekkor kezdtem meg a  „saját lábra” 
állást, egyéni vállalkozóként elkezdtem könyvel-
ni. Aztán csak nőttem-nőttem. 1996-ban Kft.-t 
alapítottam és azóta itt dolgozunk. Örömömre 
szolgál, hogy van, aki továbbvigye az „örökséget” 
a  leányom személyében. bevallom, már szeret-
nék kevesebbet dolgozni, és több időt tölteni csa-
ládom aprajával, unokáimmal, dédunokáimmal.

Számítottál arra, hogy 2013 után ismét a Te pályá-
zatod lesz a nyertes? Mit gondolsz, minek köszön-
hető a közönségsiker?

Nem számítottam rá. Egy gondolat motivált, hát-
ha lesznek olyanok, akik levonják a tanulságot és 
lehet, hogy ezzel segítek nekik döntést hozni. A si-
ker talán annak köszönhető, hogy mindkét pályáz-
atomban olyan valós problémákat igyekeztem tá-
lalni, amivel szerintem mindenki sokat találkozik, 
csak én írtam meg a magam egyszerűségével.

Tudjuk rólad, hogy fontos számodra a  jövő nem-
zedékének a nevelése. Mit látsz a  jelenlegi után-
pótlásban?

Sajnos nincs jó véleményem. A  tanítványok 
80%-a alkalmatlan arra, hogy könyvelő legyen. 
Aki alkalmas, az sem biztos, hogy vállalkozóként 
tud helytállni és komplex könyvelési munkát 
tud végezni. Nem mindenki képes a  több ügy-
fél kezelésére, de a legnagyobb baj, amikor azt 
érzékelem: nincs felelősségtudata. Nem kevés 
erőfeszítésembe került, mire olyan kollégákat 
sikerült találnom, akik az én követelményszin-
temnek megfelelnek. Többen már azért váltak 
meg tőlem, mert saját lábra álltak. Ez egyrész-
ről veszteség volt nekem, másrészről büszke-
séggel tölt el az, hogy Ők biztos megfelelő szín-
vonalon űzik a szakmát. 

A pályázatodból kitűnik, hogy nem vállalsz el bár-
mit azért, hogy fizessen az ügyfél. Hogyan lehet 
elérni, hogy ezt megengedhesd magadnak? Mit 
tanácsolsz ezzel kapcsolatban azoknak, akik még 
a pályájuk elején tartanak, amikor minden új ügy-
félnek örülünk?

A vállalkozások szelekciója bizony kemény kérdés, 
mert amikor elvállaljuk, még nem látszanak a ge-
rinctelenségek. Szerintem ezt nem lehet tanítani, 
a  szakmai gyakorlat növekedésével mindenkinél 
ki fog alakulni, hogy mi az, amit nem vagyunk haj-
landó elviselni. Meg kell tanulni NEM-et mondani.

Aktív, lelkes tagja vagy csapatunknak, segítesz az 
egyesületi munkában, fontos számodra a vállalko-
zók képzése, tájékoztatása is. Miért tartod fontos-
nak a szakmai összefogást?

Vallom, hogy mi könyvelők, noha bizonyos szin-
ten konkurenciái vagyunk egymásnak, nem ez 
kell, hogy motiváljon, hanem az, hogy a  vállal-
kozások érdekében végezzünk pontos munkát, 
találjunk optimális megoldásokat. Ne  legyünk 
egymástól elszigeteltek. Már mindnyájan meg-
tapasztaltuk, hogy néha egy megerősítő telefon-
nak is milyen jelentősége van. 

A vállalkozók képzése még gyerekcipőben 
jár, de szeretném, ha a  vállalkozók is felismer-
nék annak szükségességét, hogy megismerjék 
a  saját vállalkozásukra vonatkozó alapisme-
reteket, legyen szó akár munkaügyről, adóról. 
Ismerje a vállalkozásával együtt járó kötelezett-
ségeteket. Azt tapasztalom, hogy a vállalkozá-
sok egy részének egyetlen motivációja az adó 
minimalizálás, ami az adó elkerülésével azonos 
fogalmat jelent. 
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Könyvelőváltás – Egyszerűen
Hogyan készült?

Több, mint egy évvel ezelőtt valaki kifakadt: nem 
lehet, hogy soha nem tudok rendben, kompletten 
átvenni egy könyvelési anyagot! csináljunk már 
valamit!

Akkor még talán a  dühös tagunk sem gon-
dolta, hogy ezzel elindított valamit. csapatnyi lel-
kes kolléga összefogását, amikor elhatározták, 
hogy most már tényleg egységes keretet kellene 
adni az anyagok vándorlásának. Az elhatározás 
hamar megszületett, de akkor még magunk sem 
gondoltuk, mekkora fába vágtuk a fejszénket.

2015. júniusában megalakult a  „titkos tár-
saság”, Eszenyiné Fekete Ágnes, 
Fülöp Olga, Harkai István, 
Nagy-Horváth Katalin, Szommer 
Tímea és Törteli-Tóth Tamás 
részvételével.

 Egy jó pizza mellett István fel-
vázolta, hogy mi a terv: egy olyan 
átfogó, mindenre kiterjedő kiad-
ványt készíteni, amely végigkí-
séri a könyvelés átadásával kap-
csolatos folyamatot az elejétől 
a végéig. Ekkor még úgy gondol-
tuk, egyszerű lesz: mindannyian 
gyakorló könyvelők vagyunk, csi-
náltunk már ilyet sokszor, csak 
összeszedjük és kész. Aztán 
elkezdtünk beszélgetni és kiderült: ahányan 
vagyunk, annyiféleképp csináljuk. rájöttünk, 
hogy először nekünk kell egységben gondolkodni 
ahhoz, hogy végül megszülethessen valamilyen 
közös irány. Három hónapra terveztük a megal-
kotáshoz szükséges időt.

Felosztottuk egymás között az egyes terü-
leteket: volt, akinek a  céges iratok jutottak, 
külön vettük a  szabályzatokat, a  bevallásokat, 
a  főkönyv dokumentumait, a  bérelszámolást, 
a tárgyi eszközöket, stb. Volt, akire a „használati 
utasítás”-t bíztuk. 

Alulterveztük a  végleges verzióhoz szüksé-
ges időt: több egyeztetés, összefésülés után 
született meg az az összefoglaló kiadvány, ame-
lyet mostanra már a kezetekben tarthattok. Kívül 
szép, belül hasznos, de jön a kérdés:

Miért, mikor használjam?

Nagyon fontos, hogy az első használat előtt ala-
posan olvasd át az általános bevezetőt és a ki-
töltési útmutatót. 

Használd, ha átveszed egy vállalkozás 
könyvelési anyagát. Ne ijedj meg tőle, nem kell 
az egészet kitölteni! Igyekeztünk egy kiadvány-
ban megjelentetni mind az egyéni, mind a  tár-
sas vállalkozások, de még az egyéb szerveze-
tek átadásához szükséges dokumentumokat. 
Figyelj arra, hogy minden oldal három példá-
nyos, hogy minden érintett megkapja a  maga 
példányát. Ezért használj alátétet a  különböző 

oldalak elválasztásához. Sok 
helyen csak X jelölés kell a doku-
mentum meglétéhez. Meglátod, 
ezzel sokkal egyszerűbb lesz 
leellenőrizned, valóban megkap-
tál-e minden iratot, dokumen-
tumot ahhoz, hogy a  legkisebb 
fennakadással járjon az átvé-
tel. Ha  hiányzik valami, a  meg-
felelő oldalon tudod jelezni az 
Átadó könyvelőnek a hiányossá-
got. Ha elégedett vagy az átvett 
anyaggal, a kiadvány végén talál-
ható Felmentvény aláírásával 
tudod jelezni felé, hogy mindent 
megkaptál, ami a  munkavégzé-

sedhez szükséges. ráadásul ezzel olyan preci-
zitásról teszel tanúbizonyságot az ügyfél felé, 
amivel még korábban nem találkozott.

Használd, ha átadod egy vállalkozás köny-
velési anyagát. Sokkal könnyebb összekészíteni 
a teljes dokumentációt, hiszen így biztosan nem 
marad ki semmi sem. A  kitöltött dokumentum 
alapján az Átvevő könyvelő gyorsan és egysze-
rűen tudja átvenni tőled az anyagot, így semmire 
nem lehet utólag azt mondani, hogy nem kapta 
meg. ráadásul ha megtörtént az átadás, a visz-
szakapott Felmentvénnyel mentesülsz a további 
iratőrzési kötelezettségtől. Emellett még az 
utolsó pillanatban is biztosítod az ügyfelet arról, 
hogy rendben, precízen kezelted a  vállalkozása 
anyagát.
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Jogtiszta szoftverek a vállalkozások életében

A mai üzleti élet már elképzelhetetlen számító-
gépek nélkül. Szinte első dolgunk a munkahely-
re megérkezve a  számítógépünk bekapcsolása 
 – de ezekkel a gépekkel semmire sem mennénk 
az őket működtető programok nélkül. A progra-
mok egyik legfontosabb típusa ahhoz szükséges, 
hogy egyáltalán működtethető legyen a számító-
gép. Ezeket a programokat nevezzük operációs 
rendszereknek. A programok egy másik jelentős 
típusa a mai modern irodai tevékenységek nélkü-
lözhetetlen eszköze. Ezek az úgynevezett irodai 
szoftverek: levelező, naptár, szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, prezentációkészítő programok.

Mind operációs rendszerből, mind pedig iro-
dai programokból választható ingyenes és „fize-
tős” változat  is. A szoftver használatáért fizetett 
ellenértékért cserébe a  használati jogon felül 
terméktámogatási szolgáltatások és garancia 
is megilleti a vásárlót. A garancia egyfajta fele-
lősségvállalás a  szoftver gyártója részéről arra, 
hogy a  megvásárolt szoftver megfelelően fog 
működni és a felhasználó a szoftver segítségével 
a  számítógépét rendeltetésszerűen tudja hasz-
nálni, panasz esetén pedig a gyártó támogatást 
nyújt a probléma elhárításához.

Ahogy a  gazdasági élet számos területén, 
a szoftverek körül is megjelentek azok a forgal-
mazók, akik megpróbálnak tisztességtelen bevé-
telhez jutni azáltal, hogy nem jogtiszta szoftve-
reket értékesítenek. A jogsértések másik típusa, 
amikor maguk a  felhasználók takarékoskodás 
céljából a  felhasználni kívánt „fizetős” szoftve-
reknek illegális változatait telepítik számítógé-
peikre. Sokan hajlamosak e tevékenységek felett 
szemet hunyni, mondván a szoftvergyártók meg 
sem érzik azt a bevételkiesést, amelyet az illegá-
lis szoftverhasználat okoz. A  valóságban azon-
ban az illegális szoftverek felhasználása súlyos 
veszélyeket rejt. Magyarországon az illegális 
szoftverek aránya 38%-os, ami azt jelenti, hogy 
majdnem minden második Windows operációs 
rendszer illegálisan fut. 

Az illegális szoftverértékesítés mögött nem 
ritkán szervezett bűnözői csoportok állnak, ame-
lyek számára a  kis kockázattal elérhető nagy 
bevétel miatt vonzó ez az üzletág. Az  illegális 
szoftver felhasználásával könnyen támogathat 
ilyen csoportokat a  felhasználó azon túl, hogy 

semmibe veszi a szoft-
verfejlesztők munká-
ját, mivel munkájuk 
eredményét úgy hasz-
nálja fel, hogy ellenér-
téket nem hajlandó érte 
fizetni. Ez nem jó üzenet 
sem a társadalomnak, sem a gazdaságnak, sem 
pedig a jövő generációjának. ráadásul az illegális 
szoftver felhasználásával számítógépünk műkö-
dőképességét is kockázatnak tesszük ki. jobb 
esetben egyszerűen csak lefagy, nem működik, 
rosszabb esetekben azonban fizikai károsodás is 
bekövetkezhet, amelyért felelősséget a szoftver 
gyártója nem vállalhat, hiszen közte és a felhasz-
náló között nem jött létre felhasználási szerző-
dés, amely kölcsönös kötelezettségvállalásokat 
jelentene mindkét fél számára.

A jogellenesen telepített szoftverrel futó számí-
tógép után a vállalkozások jogszerűen értékcsök-
kenést (amortizációt) sem tudnak elszámolni. 

Végül, de nem utolsósorban a  jogellenes 
szoftver használata, ideértve a  saját számító-
gépen történő futtatást, bűncselekménynek 
(enyhébb esetekben szabálysértésnek) minő-
sül, amely pénzbüntetéssel vagy akár szabad-
ságvesztéssel is büntethető. Ma már a nyomo-
zóhatóságok figyelmet fordítanak arra is, hogy 
a  látókörükbe került cégek vagy magánszemé-
lyek számítógépein megvizsgálják a  szoftverek 
jogtisztaságát is. Ha  pedig aggályok merülnek 
fel a szoftverek eredetével  kapcsolatban, akkor 
az érintett számítógépek azonnal lefoglalásra 
kerülnek, amely az adott vállalkozás mindennapi 
működését hátrányosan érintheti.

Nem érdemes kockáztatni, hiszen a  legális 
szoftver megvásárlásába fektetett összeg rövid 
idő alatt megtérül csupán már azáltal, hogy 
a  számítógépeink rendeltetésszerűen működ-
nek, így elkerülhető a  technikai hibákból szár-
mazó munkaidő kiesés, és nem vállalunk feles-
leges adózási és büntetőjogi kockázatokat sem. 
Végül, de nem utolsó sorban ne feledjük, hogy 
a szoftverek megvásárlásával azoknak a munká-
ját támogatjuk, akik erőfeszítéseket tettek azért, 
hogy számunkra hasznosat alkossanak. 
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