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Gyönyörű, májusi vasárnap 
reggel van. Ébred a  város: 
még kevés az autó, a  ked-
venc rigónk fürdik a  haj-
nalról maradt harmatban, 
a  harmadik futót látom el-
suhanni a ház előtt. Ilyenkor 
elgondolkodom: miért csi-
náljuk?  Miért jó az nekünk, 

könyvelőknek, hogy feláldozzuk a  hétvégéket, az 
estéket, a családi együttléteket a munkánkért? 

Aztán bevillan az érzés, amikor az ügyfelek elé-
gedettek mindazzal, amit biztosítani tudunk nekik: 
az, hogy rendben tudhatják a vállalkozásukat, hogy 
segítünk nekik a  mindennapjaikban. Mindez nem 
jöhetne létre, ha nem tartoznánk egy jó csapathoz. 
Ez a csapatszellem az elmúlt időszakban érezhető 
volt a  Mikuláspartyn, ahol jó volt találkozni vele-
tek; a kisvállalkozói napokon, ahova mindazok, akik 
fontosnak érezték, hogy az ügyfeleiknek megmu-
tathassanak egy-egy területet, elhozták a cégveze-
tőket. jó  tudni, hogy egy-egy problémával mindig 
van kit felhívni, megkérdezni, mert önzetlen segít-
séget kapunk. 

Sikerült pozitív eredménnyel zárnunk a  2016-os 
évet, amelyért külön köszönet illet minden tagot és 
támogatót. Ennek köszönhető, hogy ismét elké-
szült egy olyan kiadvány, amellyel segíteni tudjá-
tok az ügyfél és a könyvelő közötti kommunikációt. 
Bízunk abban, hogy az idei év is hasonlóképpen 
alakul, így még többet tudunk tenni annak érdeké-
ben, hogy a munkátokat megkönnyítsük. Egyesüle-
tünknél új fejezetet nyitunk a mérlegképes tovább-
képzés elindításával.

Mire a  magazin megjelenik, már túl leszünk 
a  zárási időszakon, amelyet a  Könyvelők Napjával 
szeretnénk egy kicsit feledtetni. Szeptember végén 
pedig találkozunk a Könyvelői Nívó Díj átadó Gálán.

Minden tagunknak szeretném megköszönni 
az eddigi munkáját, számítunk Rátok a jövőben is. 
A közelgő nyárra jó pihenést és feltöltődést kívánok 
szeretteitek körében.

Nagy-Horváth Katalin
szakmai alelnök 

Minősített Könyvelők Egyesülete

ADÓVEVŐ Magazin
A MINŐSÍTETT KÖNYVELŐK EGYESÜLETE MAGAZINJA
Megjelenik félévente

Kiadja: Minősített Könyvelők Egyesülete

Szerkesztőség:
Minősített Könyvelők Egyesülete
2030 Érd, Angyalka u. 1/A. 2. em. B/7.

Tel.: 06-23/365–666
E-mail: info@minosítettkonyvelok.hu
www.minosítettkonyvelok.hu
Szerkesztő: Harkai István
Nyomdai munkák: Érdi Rózsa Nyomda 3

3
4

6
8
10
11
12
13
14
15



4 ADÓVEVŐ MAGAZIN  III. Évfolyam. 1. szám

Exkluzív interjú Suller Krisztinával
Vannak olyan kollégák, akikről mindenkinek azon-
nal eszébe jut egy speciális terület, ha meghallja 
a nevét. Ilyen volt korábbi interjúalanyaink közül 
Berényi Mariann, akiről azt gondolom, mindenki-
nek a  transzferár jut eszébe, valamint Gottgeisl 
Rita is, akinek neve hallatán a nonprofit szektor-
ral kapcsolatos témákra gondolunk. És ilyen vagy 
Te is, Rita mellé nőttél fel az elmúlt években ezen 
a területen. Hogyan alakult ki Nálad ez a vonal?

Én gyakorlatilag „kényszerpályán” voltam annak 
idején, amikor elvállaltam az első nagy civilemet. 
De  én vagy 100%-ban csinálok valamit, vagy se-
hogy. Ez  egy könyvvizsgálatos, nagy nonprofit 
kft volt, ami óvodát tartott fenn. Rájöttem, hogy 
a  könyvvizsgáló nem megfelelő beszámolófajtá-
kat csinált, ennek ellenére jóváhagyásra kerültek. 
Akkor én nagyon utánamentem ennek a témának. 
Sehol nem volt erről megfelelő szakirodalom, tehát 
törvényeket kellett keresnem. A mai napig sajnos 
így van civil területen: törvényekből kell építkezni. 
Rájöttem, hogy nagyon sok probléma van ezen 
a téren, amivel sem a civilek, sem pedig mi köny-
velők nem foglalkozunk. Sokszor azt látom, hogy 
az adott könyvelő nem is tudja pontosan, mit vesz 
a nyakába egy civil szervezet könyvelésével. 

Kanyarodjunk kicsit vissza az elejére. Mikor, hol 
kezdted a könyvelést?

A könyvelés iránti szeretetem középiskolában 
kezdődött. Gyors- és gépírást tanultam Baján, 
a Közgazdasági Szakközépiskolában. A csoport 
másik fele informatikus volt, akik az informatika 
mellett könyvvitelt is tanultak. Ekkor döntöttem 
el, hogy ezt én is meg szeretném tanulni. Miután 
elvégeztem ezt az iskolát, nem sikerült a  főis-
kolai felvételim. Elhelyezkedtem egy olyan cég-
nél, ami az elején picike volt, aztán velem együtt 
nőtt. Ennek a cégnek volt egy anyacége. Bennem 
megvolt az a szakmai alázat, hogy amikor nem 
volt elég munkám, akkor elvállaltam feladatokat 
az anyacégnél is. Ezalatt az idő alatt sok minden 
mást is megtanultam a  könyvelés mellett. úgy 
gondolom, sokkal alaposabban megtanulhat-
tam egy-egy részfolyamatot így, hogy egy cégnél 
kezdtem. Soha nem felejtem el az akkori könyv-
vizsgáló egyik mondatát: „Majd ha forintra kijött 

a beszámoló, akkor beszélünk!” Négy nap után ki-
jött. Akkor azt hiszem egy életre megtanultam 
beszámolót csinálni. Eközben már jártam a ké-
pesített könyvelő képzésre, mert az alapokat 
akartam először lefektetni. Ezután elvégeztem 
a mérlegképes képzést is.

A szakma szeretete egyértelműen érződik, ha 
Veled beszélget az ember. Mi  az, amit szeretsz 
a könyvelési feladatokban, ügyfelekben, ill. mi az, 
amit kevésbé? 

A számvitelnek én idézőjelben a „végét”, a beszá-
moló készítést szeretem igazán. Az  olyan, mint 
mikor az ember az i-re felteszi a  pontot. Szá-
momra fontos, hogy a beszámoló főbb számait 
értsék és ismerjék ügyfeleink, ezért én már évek 
óta egy számukra is érthető táblázattal is dolgo-
zom, melynek célja kettős: egyrészt az ügyfél érzi 
és átérzi a  felelősségét a  gazdálkodása fontos 
momentumainak, másrészt eleget teszek tájé-
koztatási kötelezettségemnek. Egy főkönyvi kivo-
naton önmagában nem mennek el, maximum ha 
 leteszik a földre! A főkönyv mesél, és ezt a mesét 
fontos megosztanunk a cégek vezetőivel, hiszen 
a saját meséjük, aminek a végét, a befejezését ők 
írják a beszámoló elfogadásakor. Szeretem azt az 
ügyféltípust, aki nem sértésnek és bántásnak ve-
szi, ha szólok valamiért, hanem megbeszélve azt, 
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hajlandó változtatni, fejlődni. Persze én is sokat 
vívok az új ügyfelek egy bizonyos körével, akik ed-
dig nem törődöm könyvelő mellett nem törődöm 
ügyfelet játszottak, és nekik minden mindegy, és 
minden ráér. Fontos, hogy ők is megértsék, van-
nak szabályok, amit be kell tartani. Ez a része na-
gyon nehéz eleinte. De  általában meg szokták 
érteni, aki pedig nem, azzal nem tudok együtt dol-
gozni hosszútávon.

Úgy emlékszem, egy „Év könyvelője” versenyt kö-
vetően robbantál be a köztudatba, nagyon jól ka-
matoztattad ezt a győzelmet. Azonnal kaptál meg-
keresést szakmai körökből?

Ez is egy érdekes történet volt.  Én  soha sem-
milyen felkérést nem utasítottam el, általában 
segítség-nyújtós típus vagyok. Emellett szere-
tem a szakmai kihívásokat, a versenyeket, így ke-
rültem képbe az Év  könyvelője versenyen. Nem 
azonnal, hanem szép lassan beérett, kitartó mun-
kával „robbantam be”. Megvolt a mentorom Sallai 
Csilla személyében, aki mögém állt, aki próbált 
menedzselni. Az  ő hatására kezdtem el szak-
mai cikkeket is írni. Ezeknek a szakmai cikkeknek 
a hozadéka volt, hogy ennyien megismertek.

Aki ismer, tudja, hogy nagyon aktív közösségi éle-
tet élsz, gyakran segíted fórumokon a kollégákat. 
Miért tartod ezt fontosnak?

Azért tartom fontosnak, mert én is voltam kez-
dő. Tudom, milyen elveszettnek lenni.  Tudom, 
milyen az, amikor nagyon sietnél, és biz-
tos vagy benne, hogy meg tudnád találni, de 
az 6-8-10 óra munka. Lehet, hogy sokszor 
egy lökés, egy kis csipkedés rávezet a  meg-
felelő útra, pláne, ha rossz irányba indulsz.  
Azt gondolom, hogy a mi szakmánkban nagyon 
könnyű a  mai világban rossz irányba indulni 
adott kérdésekben. Sokszor csak késve jössz rá, 
hogy az nem volt jó irány. Kijavítani pedig sok-
kal több energia, mintha egyszer megtalálod a jó 
irányt. ugyanakkor azt is látom, hogy ezzel van, 
aki visszaél, tehát alapszintű kérdésekre sem haj-
landóak a választ megkeresni. Ezen mindenkép-
pen változtatni kellene. Az ember induljon el vala-
merre, és ahhoz próbáljon iránymutatást találni.  
A fórumokon sokszor az az alapvető probléma, 
hogy a kezdők között zömében nincs meg a kel-
lő szakmai alázat. Én annak idején nagyon sokat 
dolgoztam azon, hogy az legyek, aki; annak érde-
kében, hogy a tudásom elmélyüljön. Ma nagyon 

sok embernél a  felszínes tudást látom. Viszont 
csak úgy fognak tudást szedni magukra, ha ki-
csit „meg is égetik magukat”, és ha kapnak segít-
séget akkor, ha nem jó úton járnak. 

Ha már szóba jöttek a  „kezdők”: mit tanácsolsz 
azoknak, akik nemrég indították be irodájukat, 
szerinted melyek a  legnagyobb nehézségek egy 
vállalkozás beindításánál?

Egy új vállalkozás beindításánál a  legnehezebb 
szerintem a megfelelő, fizetőképes, és nem utol-
só sorban korrekt ügyfélkör kiépítése, mely még 
itt a  fővárosban is nehéz, nemhogy vidéken. Aki 
ilyen fába vágja a fejszéjét, javaslom, hogy valahol 
azért legalább két-három beszámoló időszakot 
asszisztáljon végig. Én biztosan nem mertem vol-
na rögtön irodát alapítani akkor, amikor kikerültem 
az iskolapadból. Ma  már többször látom, hogy 
sajnos kezdőként azt hiszik, mindent tudnak, és 
hiányzik belőlük a  tanulni akarás, az a  bizonyos 
szakmai alázat. És ha már új irodát alapít, és saját 
szakállára dolgozik, akkor fordítson figyelmet min-
den újként megjelenő problémánál, annak alapos 
kinyomozására időt, energiát szánva. Ha kérdez, 
lehetőleg látszódjék, hogy kicsit azért utána né-
zett már. Én személy szerint haragszom az olyan 
kollegákra – persze idézőjelben – akik semmit 
nem tesznek a saját fejlődésükért, így megfelelő 
válasz esetén is sokszor hárítanak, tanúbizonysá-
gát adva annak, hogy sajnos egyáltalán nem ke-
restek, kutattak a témában korábban.

Van tapasztalatod a  könyvelői egyesületekkel 
kapcsolatban is. Mi az, ami miatt tagunk vagy, mi 
számodra a legnagyobb értéke a tagságunknak?

Igen, van tapasztalatom. Sajnos rossz is van. 
Ami ebben az egyesületben más, hogy kicsit 
aktívabb a  „könyvelők mögé állás”, az érde-
kek képviselete. Itt megvan az, ami talán más 
egyesületeknél kevésbé: közös döntések szü-
letnek. Tehát nem csak szembesülünk vala-
milyen döntéssel, és azt kapjuk a  nyakunkba.  
Emellett fontos az a plusz segítség, amivel az em-
ber érzi a törődést. Kapunk szakmai kiadványokat 
hozzá, tehát érzi az ember: kap is valamit a pénzé-
ért, valami kézzelfoghatót. Ezek kezdőknek is nagy 
segítséget jelenthetnek. Olyan nyelven készülnek, 
hogy megértse az is, aki nem feltétlenül szakem-
ber, vagy még nem az. Valamint segít az úgymond 
„konyhanyelvesítésben”, könnyebb megértetni az 
ügyfelekkel, amit el szeretnénk mondani.
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Szakmai Nap könyvelőknek, 
könyvelőiroda vezetőknek

A rendezvény során nem csak az előadások vol-
tak érdekesek, hanem „workshop” jelleggel több 
partnerünk is részt vett a konferencián. Így gon-
doskodtunk arról, hogy a szünetek is hasznosan 
teljenek. Szakmai partnereink is örömmel vették 
a személyes megkereséseket, ezáltal lehetőség 
nyílt arra, hogy jobban megismerhessük azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel hatékonyabban, job-
ban tudunk dolgozni.

Az előadások nagyon sok olyan területet ölel-
tek fel, melyek hozzátartoznak a  mindennapi 
könyvelési munkához, de a napi rutin feladatok 
megoldására koncentrálva, hajlamosak vagyunk 
elhanyagolni ezeket.

Ezen a napon nem a jogszabályváltozásokra 
fókuszáltunk, hanem olyan hasznos információ-
kat, gyakorlati tippeket kaptunk, amelyek alkal-
mazásával a  könyvelési gyakorlatunk hatéko-
nyabbá, eredményesebbé és sikeresebbé válhat.

Fata László – cafeteria szakértő –, a 2017. évi ca-
feteria rendszer hatékony és szabályszerű hasz-
nálatára hívta fel figyelmünket.

Harkai István – egyesületünk elnöke –, a  jelen-
legi könyvelői társadalomról szólt. Legyen szó 
könyvelőiroda vagy önálló könyvelőként dolgozó 
kollégáról, mindenki számára a legfontosabb cél 
a minőségi szolgáltatás nyújtása. Ezt a minősé-
get mind a szakmai munkánk során, mind pedig 
a  külcsínben meg kell valósítanuk. Megtudhat-
tuk, hogy mit kell ehhez nekünk, könyvelőknek 
megtennünk, és milyen megoldandó feladatok 
várnak az ügyfelekre.

Móczik Lajos László – a K&H Bank kkv hitelszak-
értője – elmondta, hogy melyek azok a szem-
pontok, számok, amelyeket egy pénzintézet kie-
melten vizsgál, ha egy vállalkozás hitelt szeretne 
felvenni.

Tudjuk, hogy a  könyvelés egy szerződéses, 
bizalmi kapcsolat, amelyet a  szerződésben 
foglaltak szerint bármelyik fél jogszerűen fel-
mondhat. A  könyvelőváltás során mindenkép-
pen járjunk el etikusan, segítsük a másik kollé-
gát, tartsuk szem előtt jó hírnevünket: javasolta 

Idén 2017. márcIus 9-én, Budapesten a  Lurdy HázBan szervezte meg 
egyesüLetünk – Immár Hagyományteremtő módon – a  szakmaI napját 
könyveLőknek, könyveLőIroda vezetőknek.
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megváltozott mind a  könyvelői, mind a  vállal-
kozói igény. A  könyvelő minél inkább minőségi 
ügyfeleket szeretne, a vállalkozó pedig egy olyan 
csapatot, amely minden információs igényét ki-
szolgálja. Ennek érdekében nekünk könyvelőknek 
is a  networking eszközeit felhasználva, proaktív 
módon, stratégiai partnerekkel együtt csapatot 
kell építeni, hogy a minőségi ügyfeleinket megta-
lálva, kiszolgáljuk ezen vállalkozások igényeit.

Gál Dezső – adótanácsadó, mérlegképes könyve-
lő, a MINKE alelnöke – a NAV által használt in-
formatikai rendszerek: OBH, online pénztárgép, 
EKÁER hatékonyságára hívta fel figyelmünket. 
Mire figyeljünk mi könyvelők, milyen hasznos tip-
pekkel tudjuk ügyfeleink napi munkáját segíteni.

 
Összességében egyértelműen kimondható, hogy 
nekünk – gyakorlati szakembereknek – számos, 
a mindennapi munkánk során alkalmazható gya-
korlati megoldást hozott ez a mai nap.

A nap végén pedig egy váratlan felkérés tör-
tént: a színpadra szólítottuk azokat a jelenlévő 
tagokat, akik részt vállalnak idén az SZjA 1% 
gyűjtési kampányunkban. Mindannyian tudjuk, 
hogy a  bevallástervezettel mennyire megne-
hezítették helyzetünket, ám mégis hiszünk az 
összefogás erejében! Abban, hogy sikerülhet 
a lehetetlen, hogy idén még több SZjA 1%-os 
támogatást gyűjthetünk! Ez csak azért sikerül-
het, mert a MINKE egy hihetetlenül klassz csa-
pat! – Köszönjük Nektek!

 Nagy- Horváth  Katalin – közgazdász, adótanács-
adó, mérlegképes könyvelő, a  MINKE alelnö-
ke –, aki előadásban további gyakorlati tippeket 
osztott meg velünk.

A könyvelőirodák és az ügyfelek közötti gyors 
kommunikáció ma már elengedhetetlen ha-
tékony IT  rendszerek nélkül. Grúber Péter 
–  a  GTSA-Tech Zrt. igazgatóságának elnöke – 
előadásában egy ilyen könyvelőirodai szoftvert 
mutatott be, melynek alkalmazásával gyorsab-
ban eljutnak az adatok a könyvelőirodába, előbb 
megtörténik a  feldolgozás, az ügyfelek pedig 
előbb jutnak a döntéseikhez szükséges informá-
ciókhoz.

Kiss-Orosz László – okleveles ellenőrzési adó-
szakértő – előadásából megtudhattuk a  NAV 
ellenőrzés-kiválasztás módszereit. Megkaptuk 
a  páncélt és a  muníciót ahhoz, hogy egy eset-
leges NAV ellenőrzés során milyen módon lehe-
tünk egyenrangú partnerei a hatóságnak.

Varga Erika – okleveles könyvvizsgáló, adószak-
értő, igazságügyi könyvszakértő, a  MINKE alel-
nöke –, a  legtipikusabb könyvelői hibákra hívta 
fel figyelmünket, melyet egy-egy beszámoló ké-
szítése során elkövethetünk mi könyvelők.

Szommer Tímea – közgazdász, adótanácsadó, 
mérlegképes könyvelő, a MINKE alelnöke –, elő-
adásában arról beszélt, hogy a  21. században 
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márcIusBan egyesüLetünk két HeLyszínen Is megrendezte azt 
a  rendezvénysorozatát, meLy a HazaI cégvezetők, kIsváLLaLkozások számára 
ad segítséget a cégmenedzseLésBen. koráBBan már szerveztünk ILyen jeLLegű 
konferencIát nagykanIzsán, törökBáLInton és kecskeméten Is, a  mostanI két 
HeLyszínünk győr és Budapest voLt.

A rendezvények szervezési feladataiban sajnos 
– partnereink ígéretének ellenére – sok segít-
séget nem kaptunk, így a helyi tagok aktivitása 
kiemelten nagy jelentőséggel bírt. Tudjuk, hogy 
milyen nehéz az ügyfeleinket rávenni arra, hogy 
szenteljenek egy napot a továbbképzésükre ahe-
lyett, hogy termelő tevékenységet végeznének, 
de azt is tudjuk, hogy ez hosszútávon milyen 
hasznos számukra. Ezúton is köszönjük vala-
mennyi tagunknak, aki fáradtságos munkával, 
többször is felhívta ügyfelei figyelmét a rendez-
vényre, és elhívta arra az eseményre, ami nekik, 
róluk szólt! A rendezvények lebonyolításában, 
megszervezésében igen komoly szerepet vállalt 
Szommer  Tímea – egyesületünk alelnöke – is, 
akinek ezúton is köszönjük, hogy vállalta a kis-
vállalkozói napok alatt a „háziasszony” szerepét, 
és egyéb teendők ellátásával gondoskodott ar-
ról, hogy rendezvényeink lebonyolítása gördülé-

keny, zökkenőmentes legyen. Biztosak vagyunk 
abban, hogy a nap végén valamennyi résztvevő 
pozitívan értékelte az eseményt, melynek szerve-
zésére nagyon sok időt, energiát fordítottunk.

A győri termet zsúfolásig megtöltötték a részt-
vevők, míg Budapesten kisebb érdeklődés mutat-
kozott a rendezvényünkkel kapcsolatban.

A Kisvállalkozói Nap reggeltől késő délutánig 
a cégvezetésről szól. Mindkét helyszínen 7-7 rövid 
előadáson rengeteg ötlet, gyakorlati tipp hangzott 
el, amelyek segítségével még hatékonyabban, sike-
resebben vezethetik vállalkozásaikat a cégvezetők.

A résztvevők banki fejlesztésekkel, új, innova-
tív megoldásokkal is megismerkedhettek – ter-
mészetesen első kézből.

Harkai István – a MINKE elnöke – előadásában 
a  jó könyvelő ismérveivel, a  könyvelőválasztás 
íratlan szabályairól tájékoztatta a hallgatóságot.
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Kardos Géza – a Dale Carnegie Magyarország ügy-
vezetője – előadásában elmondta, hogy mi kell 
ahhoz, hogy valaki sikeres vezetővé váljon. A profi 
tréner bemutatta, hogy milyen tulajdonságok jel-
lemeznek egy sikeres vezetőt, és mit kell ahhoz 
tenni, hogy hosszú távon valaki az is maradjon.

Dr. Bérczes László – ügyvéd, a  Microsoft 
 Corporation szoftverhamisítási ügyekben ille-
tékes magyarországi jogi képviselője – felhívta 
a  figyelmet a  jogtiszta szoftverek vásárlásának 
fontosságára, a  hamísított szoftverek alkalma-
zásának büntetőjogi következményeire.

Kelkó Tamás – hr. szakértő, szervezetfejlesz-
tő – a munkaerő kiválasztás mellett a munkaerő 
megtartás fontosságára hívta fel a jelenlevők fi-
gyelmét.

Püsök Zoltán – az Inkasszó Akadémia alapítója 
és tulajdonosa – győri előadásában a végelszá-
molás, csődeljárás legfontosabb momentumai-
ról adott tájékoztatást, valamint sok gyakorlati 
tanácsot is kaptunk arra vonatkozóan, hogy ho-
gyan járjunk el akár adós, akár hitelezői oldalon 
vagyunk.

Nagy Barna – a Kreativ Vonalak Kft. ügyvezetője, 
stratégiai tervező – Budapesten a mai marketing 
alapelveit és a hatékony Facebook kommuniká-
ció fontosságát hangsúlyozta egy kisvállalkozási 
saját márka felépítésekor.

Nagy-Horváth Katalin – a  MINKE alelnöke – ar-
ról biztosította a  jelenlévő vállalkozókat, hogy 
a  könyvelő a  legjobb támogató eszközük. Elő-
adásában pedig tippeket, elveket, módszereket 
fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy kinek 
milyen feladatai vannak, hogy ez a közös munka 
megvalósuljon.

 
Az előadások közti szünetekben az ismerke-
désé volt a főszerep. Ekkor tudtak a résztvevők 
további kérdéseket feltenni az előadók felé, vala-
mint ügyfeleikkel, kollégákkal, vagy épp megje-
lent partereinkkel beszélgetni.

 
Örülünk, hogy 2017-ben is sikerült megtartani 
a cégvezetők felé a Kisvállalkozói Nap rendez-
vényt, és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő 
években is meg tudjuk szervezni ezt az esemény.  
Mi könyvelők tudjuk, hogy milyen fontos (lenne), 
hogy egy cégvezető ne csak a szakmájához 
értsen, hiszen számos más területen is szük-
ség van az alapvető jártasságra. Nem csupán 
az adózásra és számvitelre gondolunk, hanem 
a  kisvállalkozói nap valamennyi előadásában 
ilyen fontos, nélkülözhetetlen témákat vonultat-
tunk fel. Azt tapasztaljuk, hogy ennek ellenére 
nagyon nehéz meginvitálni még a „jó” ügyfeleket 
is erre az alkalomra. Ahogy idén, úgy a jövőben 
is számítunk a segítségetekre, hiszen Nélkületek 
nem tudjuk megszervezni sikerrel ezt a cégveze-
tői konferenciát.



10 ADÓVEVŐ MAGAZIN  III. Évfolyam. 1. szám

vajon tudunk-e együtt gondoLkoznI? Igaz-e, Hogy tagjaInkNAK NEm 
csak a  könyveLés a  fontos, Hanem a  gondos szakmaI munka mögött 
 KEdVES,  SZERETETTEL TELI EmbEREK vannak? Ha  a közösségünk tényLeg oLyan 
Barátságos, amILyennek mondjuk, vajon ez meg tud nyILvánuLnI LátHató  módon? 
ezekre a kérdésekre kaptunk váLaszt tavaLy év végén.

Bár illőbb lett volna a  decemberi számunkban 
közölni a  hírt, az esemény jóval a  decemberi 
szám lapzártája után történt. Szeretnénk azon-
ban mindenképp visszatekinteni arra a karácso-
nyi akciónkra, amely mögé az egész csapat egy 
emberként csatlakozott.

A dolog egy hirtelen ötletből indult: „Mi lenne, 
ha karácsonyra nem a tagoknak küldenénk egy apró 
ajándékot, hanem a nevükben olyan gyermekeknek 
okoznánk örömet, akik az ünnepeket sajnos kórház-

ban kell töltsék?” Elsőre merésznek tűnt az ötlet. 
Aztán szokásunkhoz híven végeztünk egy gyors 
közvéleménykutatást a  dologról, és 2 nap alatt 
115 visszajelzés érkezett, a  szavazás eredmé-
nye pedig: 100%-os, azaz valamennyi válaszadó 
részéről: IGEN volt!

Azonnal nekiláttunk hát a  szervezésnek, 
egyeztetéseknek, és annak, hogy minden köny-

velő tagunk nevében egy-egy fehér plüssmacit 
adjunk karácsonyi ajándékként egy beteg gyer-
kőcnek.

A közel 400 tagunk nevében így 400 macit 
készíttettünk, amit 4 kórház között osztottunk 
szét. Kapott a macikból Budapesten a Heim Pál 
Gyermekkórház 200 db-ot, a SOTE II. sz. Gyermek-
klinikája (Tűzoltó utcai kórház) 100 db-ot, vidéken 
pedig a győri Petz Aladár és a gyulai Pándy Kál-
mán kórházba fekvő kis betegek 50-50 db-ot.

Az átadás örömteli pillanataival járó hálás 
gyermek (és orvos/nővér/ápoló) csillogó szemeit 
sajnos ez a néhány fénykép nem adhatja vissza, 
de szeretnénk, ha tudnád, hogy sok-sok gyermek 
ölelte vidáman magához a fehér kis plüssmacit, 
amit a Te nevedben adtunk át.

Köszönjük, hogy ilyen klassz csapat vagytok!
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A közgyűléseken megszokott formalitások (ha-
tározatképesség vizsgálata, levezető elnök, jegy-
zőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása) 
után egyesületünk elnöke elkezdte a jelenlévő ta-
goknak a napirendi pontok ismertetését.

„Alakulásunk óta a  legsikeresebb, legered-
ményesebb évet tudhatjuk magunk mögött” 
– hangzott el a  MINKE 2016. évi tevékenysé-
gének bemutatását követően. jóleső érzéssel 
tekintettünk vissza a 2016-os új kiadványainkra, 
rendezvényeinkre, akcióinkra, és számoltunk 
be részletesen arról a  tevékenységről, amelyet 
Tagjainkért, Értetek végeztünk. Szót érdemelt 
a  visszatekintéskor több kisebb előadásunk, 
a  „Munkaügyi kézikönyv” és a  „Könyvelőváltás 
egyszerűen” segédletünk kiadása, a  névválto-
zásunkkal kapcsolatos kisebb-nagyobb felada-
tok lezárása is, valamint a kiemelten sikeresnek 
értékelt Szakmai Nap rendezvényünk. Mindeze-
ket nélkületek, a  Ti  támogatásotok nélkül nem 
tudtuk volna megvalósítani, hiszen több, mint 
4,3 MFt-os SZjA 1%-os támogatást tudtunk fel-
használni ezekben a projektekben. 

A  sok-sok munka eredménye meglátszott 
a számokban is, hiszen jelentős nyereséggel zár-
tuk a  2016-os esztendőt, nem véletlenül fogal-
mazott elnök úr a  2016-os évre visszatekintve 
úgy, hogy 

„2 0 1 6 
a stabilitás 
éve volt.”

A beszámoló elfogadását követően kimond-
tuk, hogy teremtsünk egy alkalmat, melyen közö-
sen/családosan tudunk találkozni a májusi gőz 
kiengedése apropóján. 

Elhatároztuk tehát, hogy június első szom-
batján egy „Könyvelők napja” névre hallgató ren-
dezvényt szervezünk, a megszokott összejöve-
teleinktől eltérően, sokkal kötetlenebb módon, 
vidéki helyszínen. A rendezvény szervezése lap-
zártánkkor is folyik, erről képes beszámolót a 
decemberi számban olvashattok majd...

További két – mérföldkőnek számító – válto-
zásra bólintott rá egyhangú szavazással a köz-
gyűlés.

Az első a  tagdíjakat érintő változás: az ala-
kulásunk óta változatlan, havi 3.500 Ft-os tagdíj 
összegét havi 400 Ft-tal, 3.900 Ft/hó összegre 
emeltük. Ennek oka a  folyamatos fejlődésünk, 
fejlesztéseink. Egyre több, és igen magas szín-
vonalú szolgáltatást nyújtunk, melyek indo-
kolttá tesznek egy kis mértékű tagdíjemelést. 
A  közgyűlés 2017. január 1-jei, visszamenőle-
ges hatállyal fogadta el a  javaslatot azzal, hogy 
a számlázási belső folyamatainkat is egyszerű-
sítjük oly módon, hogy havonta egyszer állítjuk 
ki az aktuális hónapban számlázandó tagdíjakról 
a számlákat.

A másik jelentős döntés a  saját, „MINKÉ-s”, 
kreditpontos, kötelező mérlegképes továbbkép-
zés megvalósítása, melyre az időpontot már rög-
zítettük is, ez pedig november 23-24. lesz.

Évek óta érkezik megkeresés az egyesület 
vezetőségéhez ez ügyben, most már úgy láttuk, 
mindenképp eleget kell tennünk ennek a  kérés-
nek. Megkezdtük tehát az előkészületeket, meg-
szereztük szervezetünk akkreditációját, és igyek-
szünk olyan továbbképzéssel jelentkezni, mely 
teljesen egyedi: minden érintett tagunk számára 
biztosítjuk, hogy a  lehető legkedvezőbb feltéte-
lekkel szerezhesse meg kreditpontjait úgy, hogy 
maga a képzés is rendkívül hasznos és érdekes 
lesz. De erről bővebb információt találsz magazi-
nunk 14-15. oldalán.

aHogy a koráBBI évekBen, Idén Is az áprILIsI negyedéves őrüLet és a feBruárI 
doLgos Időszak között – márcIus 21-én – tartottuk meg éves rendes 
közgyűLésünket, aHoL nem csak a  2016-os BeszámoLó eLfogadásáróL, Hanem 
tagdíjemeLésrőL IS döntött a közgyűLés.
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Márciusban stratégiai együttműködést kötöt-
tünk a K&H Bankkal, melynek keretén belül szak-
mai segítséget nyújtunk egymásnak és partnere-
inknek. A K&H Bank kollégái már bemutatkozási 
lehetőséget kaptak a MINKE Szakmai napon, az 
éves közgyűlésen, valamint Szegeden vendégei 
voltak a Helyi Klub Est rendezvénynek is. A K&H 
Bank képviseletében Kovács Viktor Zoltán igaz-
gatót, a  K&H kkv marketing főosztály vezetőjét 
kérdeztük az együttműködés céljáról, valamint 
a K&H: üzletet ide! programról. 

MINKE: Hogyan alakult ki a kapcsolat?
KVZ: A kapcsolatfelvétel 2014-ben indult, az érdi 
fiókunk, üzleti reggelit szervezett ügyfelei szá-
mára, ahol a K&H Amulett szolgáltatásunkat 
mutattuk be (béren kívüli juttatásként, adó- és 
járulékmentesen adható munkáltatói támoga-
tás- lakáscélú kölcsön törlesztéséhez), egy kis 
kötetlen beszélgetéssel egybekötve. A vendégek 
között volt Harkai István elnök úr is, akivel ek-
kor indult el a közös gondolkodás. Első konkrét 
együttműködésünk tavaly valósult meg a  K&H: 
üzletet ide! programmal kapcsolatban. A vállal-
kozásösztönzési program partnerkedvezmény 
kuponfüzete ugyanis számos kedvezményt biz-
tosított az érdeklődő vállalkozásoknak, így töb-
bek között a  MINKE két szakmai kiadványa is 
díjmentesen volt elérhető számukra. 

MINKE: Milyen lehetőségeket láttok a  MINKE-vel 
való együttműködés kapcsán?
KVZ: A  K&H Bank új szemlélettel közelíti meg 
ügyfeleit, a  szokásos banki szolgáltatásokon 
túlmenően hosszú távú, pénzügyi partneri kap-
csolatok kialakítására törekszünk. Kapcsolat-
tartó kollégáink felé nemcsak szigorúan véve 
bankolással kapcsolatos kérdések érkeznek, 
hanem szóba kerülhet például a cég gazdálko-
dása, de felmerülhetnek könyvelési technikával, 
adózással kapcsolatos észrevételek is. Így ké-
zenfekvő volt, hogy a  vállalkozásokat érzéke-
nyen érintő adózási, könyvelési kérdésekben 
legyen egy olyan szakmailag hiteles támoga-
tó partnerünk, akin keresztül biztosítani tudjuk 
a magas szintű szaktudást, igény esetén pedig 
megbízható, minőségi partnereket is tudunk 
ajánlani az Egyesület tagjai közül. A könyvelők 
banki partnerként is kiemelten fontosak szá-

mukra. Nagyon tudatos fogyasztók, akiknek egy 
adott bankkal kapcsolatos tapasztalatuk, véle-
ményük, befolyásolhatja saját partnereik bank-
választását is. Ezért is kiemelten fontos, hogy 
a könyvelők is elégedett ügyfeleink legyenek.

MINKE: Említetted már a K&H: üzletet ide! progra-
mot, mondanál erről néhány szót?
KVZ: A program tavaly indult el, amikor is meg-
kérdeztük a  hazai lakosságot, hogy mik azok 
a  szolgáltatások, üzletek, melyek lakókörnye-
zetükből jelenleg hiányoznak, de egyértelműen 
élhetőbbé tennék az adott környéket. Az elmúlt 
hetekben indított vállalkozói kampányunk célja, 
hogy láthatóvá tegyük ezeket a helyi igényeket, 
piaci réseket, hogy a fejlesztést, bővítést terve-
ző vállalkozások inspirációhoz jussanak.

MINKE: Hol kapcsolódik mindez a Bank napi tevé-
kenységéhez?
KVZ: A K&H: üzletet ide! programon belül célunk, 
hogy olyan támogatást nyújtsunk a  hazai vál-
lalkozásoknak, melyek elősegítik üzleti terveik 
megvalósítását és növelik versenyképességüket. 
A program honlapján bárki számára ingyenesen 
elérhető üzlettámogató eszközökkel a  vállalko-
zók jobban megismerhetik a hazai piaci adottsá-
gokat, fogyasztóik igényeit. A háttérinformációk 
biztosításán túl pénzügyileg is támogatni kíván-
juk a  programban részt vevő vállalkozásokat: 
akiknek üzleti terveik megvalósításához külső 
pénzügyi forrásra is szükségük van, a  gyorsan 
és egyszerűen elérhető K&H üzlettámogató  hitel 
jelentheti a megoldást. 

MINKE: Milyen előnyökkel járhat az üzlettámogató 
hitel a MINKE tagok számára?
Ha vállalkozásukat szeretnék fejleszteni, javaslom, 
hogy kérjenek online ajánlatot az uzletetide.hu ol-
dalon, ahol a  vállalkozás adatainak megadását 
követően e-mail-ben küldjük el tájékoztatónkat. 
Akkor is előnyökkel járhat az üzlettámogató hitel, 
ha nem a tagok, hanem saját vállalkozói ügyfeleik 
hiteligénylésében kell segítséget nyújtani, mert ez 
esetben semmi teendőjük nincs. A hitel igénybe-
vételéhez nem kell saját erő, a konstrukció tárgyi 
fedezetet nem igényel, sőt még a  felhasználást 
sem kell igazolni. Így a könyvelők szempontjából 
ez egy igazán kényelmes választás lehet.
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Miért gondoljuk úgy, hogy a  Könyvelői Nívó Díj 
egyedülálló kezdeményezés, melynek felbecsül-
hetetlen értéke, jelentősége van az életben? 
 Röviden: mert ismerjük az eddigi díjazottakat, és 
látjuk, hogy a díj elnyerése jelentősen hozzájárult 
a könyvelőiroda szakmai hitelességének növe-
léséhez. Természetesen a  díj mellé hozzá kell 
tenni az irodavezető személyiségét, aki megsok-
szorozhatja az elismerés hatékonyságát. A díja-
zottakkal interjú készült, mely során egy – első 
hallásra érdekesnek tűnő, szinte az összes díja-
zottnál felfedezhető – közös jelenséget tapasz-
taltunk. Ez pedig az, hogy a díj elnyerését köve-
tően szinte azonnal bővült az ügyfélkörük.

Ha valaki esetleg nem hallott még erről a „ver-
senyről”, és azt kérdezné, hogy „Miben más ez 
a  díj, mint más szakmai díj?”, azt felelhetnénk: 
gyakorlatilag mindenben. Körülbelül annyiban 
különbözik más szakmai díjtól, mint a  mérleg-
képes könyvelői oktatás a  könyvelőiroda min-
dennapi életétől. Ezt mutatja a  díj átadásának 
 körülménye is, hogy ezt nem egy szakmai konfe-

rencián, hanem egy ünnepi gálaest keretein belül 
adjuk át.

A  díj odaítélésében egy olyan egyedi szem-
pontrendszer szerint pontoz a zsűri, ahol kevés 
a  szakmai tudás; az ügyfélközpontúság, a  vál-
lalkozó/ügyfél érdekében tett erőfeszítés igen 
jelentős szerephez jut. Épp ezért nem kitalált, 
a  valóságban nehezen elképzelhető számviteli 
feladatok, fiktív gazdasági események helyes 
könyvelése a cél, hanem az, hogy a

gyakorlatban
BIzonyítsa
tudását

az adott pályázó. Olyan megtörtént esetek 
leírását várjuk, melyet lehet, hogy az ügyfél meg 
sem köszönt, de Ti  sikersztoriként értékeltek. 
Olyan történeteket várunk, melyben visszatükrö-
ződik szakmai elhivatottságotok, hozzáértésetek 
és ügyfélközpontú látás- és gondolkodásmódo-
tok. Pályázatot benyújtani a  pályázati kiírásnak 
megfelelő formátumban, július 31-ig lehet (a rész-
letes pályázati kiírást weboldalunkon találjátok).

Ha úgy gondolod, már „letettél valamit az 
asztalra”, és azt gondolod, amit tettél ügyfele-
dért, nem mindenki tenné, küldd be a pályázatod, 
és legyél Te 2017-ben a Könyvelői Nívó Díj, vagy 
a Közönségdíj győztese! 

Arról pedig még nem is szóltunk, hogy milyen 
izgalmat élnek át a pályázók a díjátadó gálaes-
ten! Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképp megér 
egy kis plusz erőfeszítést a nyáron egy pályázat 
megírása, mert ezzel egy életre szóló elismerés-
ben, és egy felejthetetlen estében lehet része 
minden pályázónak! Ezért buzdítunk arra, hogy 
írj le egy valódi szakmai sikered, és pályázz Te is 
idén a Könyvelői Nívó Díjra!

Könyvelői Nívó Díj – 2017
az IdeI évBen Is kIírásra kerüLt a  könyveLőI nívó díj páLyázat, meLyrőL azt 

gondoLjuk, mIndenképp szükséges néHány gondoLatot írnI. tesszük ezt azért, 
mert azt tapasztaLjuk, Hogy egyre nagyoBB a díj gyakorLatI értéke, ugyanakkor 
az újonnan csatLakozó tagjaInk számára IsmeretLen LeHet még ez az eLIsmerés.
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Ismertek már annyira minket, hogy ha valami 
olyat csinálunk, amit előttünk sokan mások is, azt 
igyekszünk másképp csinálni. Így van, így lesz ez 
a mérlegképes kötelező továbbképzéssel is. Nem 
csak azért szervezzük nagyon színvonalasra ezt 
a képzést, mert ezzel is szeretnénk megmutatni 
szakmaiságunkat, hanem azért is, mert nekünk is 
– mint könyvelőknek – el kell végeznünk valahol 
„muszájból” a  továbbképzést, ezért nagyon nem 
mindegy, hogy egy asztallefejelős-végigszenve-
dős-mikorleszmárvégés-dögunalmas képzésen 
veszünk részt, vagy egy olyanon, ami nem csak 
érdekes és hasznos de egyben jó hangulatú is.

Volt természetesen elképzelésünk, ami 
a  tematikát és az előadókat illeti, de szerettük 
volna kikérni a  Ti véleményeteket is. A  május 
eleji szavazásra több tucat válasz érkezett, és 
bevalljuk, ez kissé felborította a kezdeti tervein-
ket, mivel azt szeretnénk, hogy mind az előadók, 
mind a témák tekintetében olyan legyen ez a két 
nap, melyre szívesen jöttök (vagy szívesen nézi-
tek meg majd e-learning formájában). Ezúton 
szeretnénk néhány főbb információt elárulni 
arról a  kötelező mérlegképes továbbképzésről, 
ami a legjobban érdekel MINKE-t.

A nem számviteli nap előreláthatóan 4 db 
2  kreditpontos előadásból fog állni. Ennek leg-
főbb oka, hogy az egyesületi tagságunkért járó 
2 (nem számviteli) kreditpontot ki tudjátok hasz-
nálni. Aki 2017. szeptember 30-tól december 
31-ig tagunk, megigényelheti majd januárban az 
egyesületi tagság után járó, ún. „szakmai szer-
vezeti” 2 kreditpontot, így nyugodtan elmehet 
az utolsó 90 perces előadásról, vagy érkezhet 
később, elég lesz aznap csak 6 kreditpontot gyűj-
teni. Ezen kívül a több rövidebb előadás biztosí-
téka lesz annak is, hogy színesebb, érdekesebb 
legyen a nap, mintha egész nap csak az ÁFÁ-ról 
hallgatnátok előadást.

A számviteles napon két előadóval, és két 
témával jelentkezünk majd, 4-4 kreditpontért.

FONTOS! jó  előre szólunk, hogy a  tovább-
képzés lebonyolítását a  jogszabályi előírások 
alapján nagyon szigorúan fogjuk venni, ezt kér-
jük, fogadd el! Nem lehet majd sajnos a  vége 
előtt korábban, vagy késve érkezőknek aláírni 
a jelenléti ívet. Nem kockáztathatjuk az akkredi-
tációnkat egy-egy tagunk miatt, még akkor sem, 
ha nagyon szeretünk Benneteket! De  tudjuk, 
hogy Ti is betartjátok a szabályokat, ezért bizto-
san nem haragszotok ránk sem ezért. 

Ami még lényeges, hogy gondolunk vala-
mennyi – jelen esetben különösen a  vidéki – 
tagjainkra is, ezért az egész képzés elérhető 
lesz interneten keresztüli video megtekintés 
(ún.  e-learning) formában is, melynek megtekin-
tése kreditpontok tekintetében teljes mértékben 
egyenértékű a november 23-24-i képzéssel.

A továbbképzés mellé készülünk még valami 
kis extra meglepetéssel is, de erről még nem sze-
retnénk további részleteket elárulni. 

A továbbképzés piaci ára: 17.900 Ft/fő lesz, 
tagjaink azonban 10.000 Ft  kedvezménnyel, 
7.900 Ft/fő részvételi díjon vehetnek majd részt 
a két napos képzésben. Egy cégtől természete-
sen több jelentkezést is elfogadunk. A  kedvez-
ményt egyedi kuponkóddal lehet majd érvénye-
síteni, amit később küldünk majd meg minden 
tagunk számára.

A MINKE mérlegképes továbbképzést 
november 23-24-én bonyolítjuk le Budapesten, 
a  Lurdy Házban, tehát már most írd be ezt az 
időpontot a naptáradba (ha eddig még nem tet-
ted meg…)!

 
Mi már nagyon várjuk ezt a napot, hiszen bizto-
sak vagyunk abban, hogy nagyon sok tagunkkal 
– remélhetőleg Veled is – fogunk találkozni!

Hosszú-Hosszú Ideje „győzködtök” arróL, Hogy szervezzünk magunknak 
mérLegképes továBBképzést. nem voLtunk, és nem akarunk oktató céggé váLnI, 
de Be keLLett Látnunk, Hogy – amennyIBen azt HIrdetjük magunkróL, Hogy 
megHaLLjuk, megHaLLgatjuk a  tagjaInk véLeményét, Igényét – mINdENKépp EL 
keLL InduLnunk ezen az úton…
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Időpont:

2017. szeptember 30. (szombat)

Helyszín:

Törökbálint, Munkácsy Művelődési Ház

Program:

 Könyvelői Nívó Díjak átadása
 Svédasztalos vacsora
 Műsor
 Élőzene, tánc
 Tombola

Jegyinformációk:

  12.000 Ft/fő (10 fős asztalok kedvez-
ménnyel foglalhatók),

  augusztus 1-jétől augusztus 31-ig, 
kizárólag elővételben kaphatók,

 korlátozott számban!

 
Időpont:

2017. november 23–24. (csütörtök–péntek)

Helyszín:

Budapest, Lurdy Ház

Részletek:

 Neves előadók
 Érdekes témák
 Rövidebb, 2-4 kreditpontos előadások
 Tantermi- és e-learning változatban
 Ajándék e-learning tananyaggal

Jegyinformációk:

  7.900 Ft/fő (Tagjaink és alkalmazottaik 
részére),

 jelentkezés szeptembertől,
  tantermi képzésre korlátozott létszám-

ban!

végezetüL két kIemeLten fontos programot szeretnénk fIgyeLmedBe aján-
LanI, meLyeket már most BeírHatsz a naptárodBa! a rendezvényekkeL kapcsoLatos 
BőveBB InformácIóvaL későBB jeLentkezünk, azonBan a programokkaL 
kapcsoLatBan néHány fontos InformácIót már most eLáruLunk…

Rendezvényeinkkel kapcsolatos további részletekkel 
hamarosan e-mailben jelentkezünk! 

 
Jelentkezni weboldalunkon keresztül, a megadott űrlapok elküldésével lehet. 

Bármilyen további kérdéssel kapcsolatban keressetek minket bátran  
megszokott elérhetőségeinken!

KönyveLőI nívó díj 
átadó gáLaest

regIsztráLt mérLegképes 
könyveLők  

köteLező továBBképzése



Bizonyos feltételek teljesülése esetén a K&H Bank a biztosítéki kör erősítése céljából a díjmentes COSME portfoliógarancia fedezet-
ként történő bevonását kéri. A garanciát a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-
sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja. Az ESBA célja 
produktív beruházások fi nanszírozásának és végrehajtásának támogatás-elősegítése az Európai Unióban, és a fi nanszírozáshoz való 
hozzájutás mértékének növelése.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a fi gyelem felkeltése. A K&H üzlettámogató hiteltermék részletes leírását, 
kondícióit a vonatkozó ügyfélszerződés, a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, 
Üzletszabályzata, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazzák, amelyek megtekinthetőek bármely K&H 
bankfi ókban, illetve a kh.hu internetes oldalon. A megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegéről és a rendelkezésre bocsátásról 
a K&H minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja.

 uzletetide.hu  uzletetide@kh.hu  K&H Cégvonal (06 1/20/30/70) 335 3355

a Te vállalkozásodat
is nagyon várják valahol

vállalkozásod fejlesztéséhez vedd 
igénybe a K&H üzlettámogató hitelt!

A tájékoztatás nem teljes körű, a termék és szolgáltatás 
igénybevételének feltételei vannak.

a Te vállalkozásodat
K&H: üzletet ide!

program

 tárgyi fedezet és saját erő nélkül  szabad felhasználásra


