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TARTALOM Ajánló
Egyesületünk életében is-
mét eltelt egy mozgalmas 
félév. A  jogszabályi változá-
sok sem kíméltek bennünket 
szakembereket, de a  min-
dennapok munkáját segíti 
és megkönnyíti egy jó csa-
pathoz való tartozás érzése, 
amely csapatot a  csapat-
szellem, a  bizalom, a  szak-

mai összefogás jellemez.
Apropó: csapatszellem, bizalom, szakmai 

összefogás! A kitartó egyesületi munka meghozta 
a  gyümölcsét. Példaértékű szakmai összefogás 
eredményeként egyesületünk az szja 1%-os fel-
ajánlásokból  5.045.898,- Ft-hoz jutott!

Kedves Egyesületi Tagok! Köszönjük! Köszön-
jük! Köszönjük! 

A felajánlott összeg egy jelentős részét 
(az  egyesületi tagok  70%-os szavazása alapján) 
a  MÉrLEGELŐ Magazinműsorunk elindítására 
használjuk fel. A havi gyakorisággal megjelenő 
szakmai műsorunk decemberben indul. Ebben 
a  résztvevő szakemberek – saját területük szak-
értői –, akik számos ötlettel és tippel, tanáccsal 
támogatják munkátokat. Meggyőződésem, hogy 
ez az egyedülálló lehetőség hozzájárul szakmai 
sikereitek növekedéséhez.

A szakmai segítségnyújtást segíti és támogatja 
az egyesületi levelező lista elindítása is. Kedves 
Tagok! Használjátok bátrán ezt a szakmai fórumot! 
Forduljatok egymáshoz kérdéseitekkel!

Mire a  magazin megjelenik, 130 résztvevő-
vel megtartottuk november 23-24-én Egyesüle-
tünk I.  mérlegképes továbbképzését. Köszönjük 
a továbbképzésre jelentkező tagjainknak a bizalmat, 
köszönjük, hogy MINKE-t választottatok!

Az év vége felé közeledve, szeretném meg-
köszönni az aktív és támogató tagjaink 2017. évi 
munkáját. 

A „feltöltési” időszakra mindnyájunknak kitar-
tást, a  2018-as adóévre pedig eredményes felké-
szülést!

A közelgő ünnepek alkalmából meghitt, boldog, 
békés karácsonyt és eredményes 2018-as évet 
kívánok minden kedves Egyesületi Tagnak!
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Exkluzív interjú Bálint Józseffel
Úgy szoktuk az interjúkat kezdeni, hogy megkér-
dezzük, ki hogy került a  pályára. Azt gondolom, 
a Te életutad picit más, mint a korábbi interjúala-
nyainké, mesélj erről…

Megpróbálok tömör maradni, mert az a baj, hogy 
túl régen születtem… Korábbi életemben köz-
lekedésmérnökként dolgoztam, a  járműipar és 
a közlekedés töltötte ki minden percemet, és va-
lójában az volt az előéletem fő része.

A 90-es évek elején, amikor a Volán vállala-
tok megszűntek, mindannyian utcára kerültünk 
és úgyszólván kényszerből válaszoltam az akkor 
még Fővárosi Adóhivatal revizori pályázatára.

Ez megnyugtató számomra…

Igazából így kerültem erre a pályára, mert abban 
az időben mérnökökre nem volt szükség, így kény-
telen voltam a másik diplomámmal keresni mun-
kahelyet, így találtam rá az adóhivatal pályázatá-
ra. Háromnapos felvételi vizsga után kerültem az 
adóhivatal kiemelt adóalanyok ellenőrzési főosz-
tályára.

Számunkra részben ismert, de nagyrészt titok 
a NAV munkája. Melyek azok a feladatok, amivel 
csak ott szembesültél?

A kiemelt adóalanyok ellenőrzési főosztályán csak 
és kizárólag átfogó vizsgálatokat végeztünk. Gyak-
ran jöttek oda hozzánk a cégek gazdasági igazga-
tói, főkönyvelői, vezérigazgatói érdeklődni a vizs-
gálat állásáról, vagy csak adószakmai tanácsokat 
kértek tőlünk, amire válaszolni hivatalosan nem 
volt jogosítványunk. Ebből az időből konfliktus 
helyzetre nem volt példa – legalábbis a saját kör-
nyezetemben. Az ellenőrzések, a minden adónem-
re kiterjedő vizsgálatra kijelölt cégek 4-5 éves idő-
szakára vonatkoztak, ezért a revizorok – köztük én 
is – kitelepültek a céghez, ezért 1,5-2 hónapig ott 
voltunk a cégek erre a célra biztosított irodájában.

Biztos szeretettel láttak ebben az időszakban… 
Mesélj egy kicsik a cégek hozzád való viszonyáról!

Az ellenőrzések során a  kezdeti időszakban 
volt kávé, sütemény, beszélgetés, és így tovább, 

a vizsgálat vége felé már ránk sem nyitották az 
ajtót – ez volt az általános.

A vizsgálatunk nehézségét az adta, hogy min-
den adónemből naprakésznek kellett lennünk.

Írtál néhány esetet a „Hogyan tett tönkre a köny-
velőm?” c. kiadványunkba. Milyen általános hibá-
kat fedeztél fel, mi az, amit külön vizsgáltál?

Az ellenőrzések során a főkönyv és az analitikák 
eltérését tapasztaltuk gyakran, ami egyértelmű-
en könyvelési hiányosságokra vezethető vissza. 
Nagyon sok esetben a  jogszabályok nem meg-
felelő értelmezésével találkoztunk.

Tudnál erre konkrét példákat is mondani?

Ahol semmit nem találtunk, ott általában meg-
néztük mélyebben az écs elszámolását, és az 
esetek nagy-nagy százalékában hibát talál-
tunk. Ugyanilyen jellemző hiba volt a  VÁM ÁFA 
megállapítása. rengeteg megállapítás volt ab-
ból, hogy az akkori jogszabály azt írta elő, hogy 
a hónap utolsó napjára eső vámhoz kapcsolódó 
ÁFA csak a következő hónapban volt levonható. 
 Nagyon sok ÁFÁ-s revizor csak ezt nézte. renge-
teg cég esett bele ebbe a hibába.
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Szerintem sokakat érdekel, hogy az adott revizor-
nak mennyire van ráhatása a kiszabható bírságok 
nagyságrendjére.

A revizornak csak javaslattételi joga van a hatá-
rozatkészítő jogász felé.

Aztán történt egy váltás az életedben. Mondhatni 
pandúrból rablóvá váltál – átálltál a másik oldalra. 
Ez hogy történt, milyen indíttatásból, milyen okból?

Felsőbb vezetőim a nyugdíjas búcsúztatáskor 
tanácsolták, hogy a felhalmozódott tudásom 
váltsam aprópénzre, amit a nyugdíjazásomat kö-
vető másfél hónap múlva meg is tettem.

2011. május 27-e óta adószakértői cégként 
segítem a társaságok ügyes-bajos adóügyeinek 
intézését. Emellett rendszeresen publikálok és 
előadásokat is tartok.

Az elmúlt évekből néhány általad érdekes ügyet 
kérlek mondj el néhány mondatban!

Sok esetben előfordult, hogy én diktáltam le 
a  jegyzőkönyvet – segítettem megfogalmazni 
azt – a revizornak. Véleményem szerint nagyon 
felhígult a  létszám, ezt ezzel támasztom alá. 
Ehhez a gondolatmenethez tartozik az is, hogy 
nagyon komoly hiányosságot tapasztalok az új-
onnan alakuló cégek esetében a helyes adózási 
magatartás, a morál kialakításáról. bármennyire 
is hihetetlenül hangzik, nagyon sok ügyvezető 
még ma is a saját árbevételének tekinti a szám-
lában szereplő ÁFA összegét, holott annak a ter-
mészetét ma már nem kellene külön magyarázni. 
Elvégre jövőre már 30 éves lesz az önálló adózás 
rendszere, de még ma is gondot jelentenek egye-
seknél ezek az elemi fogalmak. Adószakértői 
tevékenységem jelentős részének tekintettem 
már a vállalkozásom beindításának az elején 
a kezdő vállalkozások segítését. Ez ügyben, még 
 2012-ben írásbeli ajánlatot tettem a bKIK-nak is 
és a zuglói önkormányzatnak is. Válaszra sem 
méltattak. Példaként mondom, mert ide tartozik: 
Az adóhivatal egy külföldi tulajdonú, több milliárd 
forint árbevételű kereskedelmi céget ellenőrzött. 
Az adóvizsgálat 9  számjegyű megállapítással 
zárult, amit először észrevételeztem, majd felleb-
beztem, és végül új vizsgálatot rendeltek el. Ezt 
követően törölték a korábbi revizori megállapítá-
sokat. Ez pontosan 251 milliót jelentett az ügy-
felemnek. Egy másik esetben pénzügyi zárlatot 
tettek a  cég számlájára, aminek jogszerűségét 

vitattam, és fél év után az adóhivatal közbenjárá-
somra feloldotta a 725 MFt értékű zárat.

Aktív tagja vagy egyesületünknek, rendkívüli mó-
don azonban nem könyvelőként, hanem adószak-
értőként csatlakoztál. Miért hoztad meg ezt a dön-
tést, mi volt számodra vonzó a közösségünkben?

Az indíttatásom az volt, hogy revizor koromban 
nagyon gyakran tapasztalatam, hogy a könyve-
lő a jogszabályok értelmezésén fennakadt. Sze-
rette volna jól csinálni a dolgait, de a félreérthető 
jogszabályi szövegkörnyezet elbizonytalanította. 
Ez gyakran előfordult a vizsgálataim során is, 
ezért gondoltam arra, hogy revizori tapasztala-
taimat tudom hasznosítani a  „Minősített Köny-
velők” között. Erre volt is már példa, hogy a tag-
ság köréből érkező megkeresés sikeres, közös 
együttműködéssel zárult.

Hogyan látod a könyvelők jelenét és problémáit?

Minden tiszteletem a  könyvelőké. Nagyon ne-
héz szakmának tekintem. Komoly felkészülést 
igényel az, ha valaki ezt a  munkát jól szeretné 
csinálni. Ám a folytatás sem könnyebb. A  rend-
kívül gyorsan változó jogszabályi környezetben 
egyre többen ismerik fel, hogy a könyvelő a köny-
velési munkája mellett nem bérszámfejtő, nem 
Tb  szakértő, nem adószakértő, nem munkajo-
gász, nem statisztikus, és még ugyanennyit fel-
sorolhatnék, hogy mi nem a feladata egy könyve-
lőnek. A  számviteli törvény és az adótörvények 
éppen elegendő feladatot ró rájuk. Határozott vé-
leményem, hogy a könyvelői szakmának ma még 
és jövőben is sokat kell küzdenie a saját munkája 
és az ember megbecsüléséért. Mivel jellemzően 
közöttük dolgozom, látom a mindennapi problé-
májukat. Egyikük azt nyilatkozta nekem a minap: 
egy adószakértő felér két könyvelővel, mert a sa-
ját munkája mellett le tudja venni az adóügyek 
gondjait a könyvelő válláról. Egyetértek, valóban 
szerencsés párosítás egy jó könyvelő és egy jó 
adószakértő. Sajnos azonban még ma is talál-
kozni olyan könyvelővel, aki nem akarja, vagy 
nem tudja magát tovább képezni és lemarad, 
vagy visszacsúszik a  „hokedli könyvelő” szintre. 
Ők azok, akik „ócsóért” dolgoznak. Aztán a vállal-
kozó, amit megspórolt  könyvelőn, annak nagyon 
sokszorosát fizeti meg az adóhivatalnak egy 
esetleges ellenőrzést követően. Folyamatos küz-
delmet kényszerít a  szakmára ezen személyek 
kiszűrése és kiiktatása a szakma környezetéből.
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Sejtettük, hogy a  körülmények ellenünk dolgoz-
nak, de szembesülve a tényekkel, be kell látnunk, 
hogy az idei év minden szempontból döbbenetes 
eredményt hozott. Már a bevallási időszak alatt 
kaptunk olyan információkat, hogy „kevesebb az 
SZjA bevallás”. Tagjaink, akik korábban 30-40 
bevallást készítettek, jelezték, hogy 2017-ben en-
nek jó, ha felét készítik. Egyetlen dolog lebegett 
a  szemünk előtt: hisszük, hogy ha tudtok, segí-
titek közös céljaink megvalósítását. Mi  ahogy 
csak tudjuk, segítjük munkátokat, de most rajta-
tok volt a sor. A korábbi években már megmutat-
tátok, hogy egy szuper, összetartó csapat vagy-
tok, most erre – a jóval nehezebb helyzetre való 
tekintettel – még nagyobb szükség van. remél-
tük, hogy sikerül a lehetetlen, sikerül túlszárnyal-
ni a tavalyi felajánlás összegét.

Mielőtt folytatnánk e  gondolatmenetet, 
tekintsünk a  tényekre. Arra, hogy a kormányzat 
által bevezetett „bevallástervezet” intézménye 
milyen hatást váltott ki az SZjA 1% felajánlá-
sokra. Ha valaki, mi könyvelők tudjuk, hogy ezzel 
az idei újdonsággal mennyire megkönnyítette 
a magánszemélyek életét a NAV, hiszen gyakor-
latilag semmit nem kell tenni már ahhoz, hogy 
valaki eleget tegyen a  bevallási kötelezettségé-
nek. Emiatt prognosztizálható volt, hogy csökken 
az SZjA 1%-ok felajánlási db száma és összege, 
azonban ennek mértéke számunkra is meg-
lepő volt. Elemeztük a korábbi és az idei adato-
kat, és azokat összevetve megállapítottuk, hogy 
összességében több, mint 1.677 mFt-tal, és 
több, mint 475 e db felajánlással érkezett keve-
sebb az adóhatósághoz. Megnézve a  mindenki 

Árral szemben: példaértékű, 
országos szakmai összefogás
2017-ben TAGJAInK, AZ SZJA 1% FeLAJÁnLÁS SORÁn  MEGMUTATTÁK, hoGy A  KönyvE-

lőK nEM érzéKETlEn, MorGós és MindEnnEl MindiG EléGEdETlEn EMbErEK. A szAK-
MA szErETETE összEKApcsolódvA A Közös céloKKAl és A fElElős MUnKAvéGzéssEl  
hihETETlEn ErEdMényEKET KépEs Elérni. EGy vAlódi, MinőséGi KönyvElő TUdjA, 
hoGy MUnKÁjA KihAT EGy EMbEr, EGy csAlÁd, EGy KözösséG élETérE, és hA jóT TEsz, 
hA sEGíT, AnnAK olyKor-olyKor KézzElfoGhATó ErEdMényE lEsz.

Aktív csapatunk egy része, akik részt vettek ebben a „csodában” (rajtuk kívül még természetesen sok más tagunk is csatla-
kozott a felhívásunkhoz...)
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számára ismert alapítványokhoz – és egyházak-
hoz – érkezett összegeket egyértelműen látszó-
dik egy átlagos 10-20%-os csökkenés. Legyen 
szó egészségügyi vagy állatvédő alapítványról, 
kivétel nélkül jelentős csökkenést tapasztalunk 
(a témában honlapunkon közzétett cikkünkben 
17 ismert szervezet adatait mutattuk be).

E kis kitérő után – a „nemzeti trendek” ismer-
tetését követően – válik nyilvánvalóvá, hogy amit 
Ti  tettetek, az valóban a  lehetetlen kategóriát 
súrolja (lásd az alábbi táblázatot).

bár eddig is tudtuk, hogy felelősen kell gaz-
dálkodnunk ezzel a támogatással, és igyekeztünk 
a felhasználás során szem előtt tartani a Ti igé-
nyeiteket, az idei évben e kötelességünket hatvá-
nyozottan érzezzük.

Ti óriási bizalmat adtatok nekünk, mi pedig 
ezt megköszönve, kollégaként és segítő társként 
szeretnénk ezt meghálálni. Mindig fontos volt 
számunkra, hogy ebből „visszajusson” valami-
lyen formában Nektek, akik tettetek érte. Olyan 
kiadványokat készítettünk, amiről azt gondoljuk, 

segíti munkátokat, de ezt a   2017-2018-as esz-
tendőben még inkább szem előtt kell tartanunk. 
Éppen ezért kérdeztük meg véleményeteket az 
on-line magazinműsorral kapcsolatban (erről cik-
ket a 11-12. oldalon olvashattok).

Talán felesleges mondani, hogy minden 
egyes – akár néhányszáz, vagy 1-2 ezer forint-
nyi felajánlás is mennyit számít, hiszen ezt lát-
hatjátok a  saját szemetekkel. Nagyon-nagyon 
hálásak vagyunk Nektek és köszönjük a munká-
tokat, hogy aktívan segítitek, támogatjátok cél-
jaink megvalósítását azzal, hogy nem hagytok 
szó nélkül egyetlen üres rendelkező nyilatkoza-
tot sem, hanem a lehetőséget felkínálva megad-
játok a lehetőséget a magánszemélyeknek, hogy 
a  könyvelői szakma jövőjét, a  mi munkánkat 
támogassa felajánlásával.

Hiszünk abban, hogy közös munkánk, ez 
a hihetetlen szakmai összefogás meghozza jövőre 
is gyümölcsét, és ismét számíthatunk rád is!

 2016. évi  
adatok

2017. évi  
adatok

Változás 
mértéke

Felajánlók száma 1 511 fő 1 915 fő 404 fő 26,70%

SZJA 1% támogatás összege 4 082 891 Ft 5 045 898 Ft 963 007 Ft 23,60%

bizonyára sokakat érdekel, hogy konkrétan mire 
használjuk fel ezt az összeget, ezért beszámo-
lunk terveinkről, projektjeinkről, amelyeket ebből 
a forrásból fogunk finanszírozni.

1. Szakmai kérdéseitekre legfeljebb 3 munka-
napon belül (a gyakorlatban ez kb. 1 ;) ) választ 
kaptok szakértőinktől. Ez  a szolgáltatás min-
den tag számára INGYENES, a szakértőink díjait 
ebből a forrásból fedezzük.

2. biztosítjuk Nektek a  nagyon-nagyon ked-
vező részvételi díjat a  kötelező mérlegképes 
továbbképzésre. 

3. Elkészítünk, és minden tagnak postázzuk az 
„Adóváltozásokról dióhéjban” c. kiadványunkat.

4. Elindítjuk a  havonta jelentkező “MÉrLE-
GELŐ” című, on-line szakmai magazinműsorun-
kat, melyet természetesen minden hónapban 
Ti, tagok ingyenesen tekinthettek meg. Ez 2018. 
decemberig  2+1 adást jelent a gyakorlatban...

5. Készülünk 2018. elejére egy olyan új kiad-
vánnyal/tájékoztató füzettel is, mely az ügyfél-
szerzésben fog segítségetekre lenni – de ez 
egyelőre  még titok ;).

Ami rendkívüli, hogy míg a  korábbi években 
a  kapott támogatásokból jelentős részt (kb.   
20%-ot) működési költségre is kellett költeni, az 
idei tervezést úgy készítettük el, hogy a támoga-
tás felhasználása csak és kizárólag cél szerinti 
projektekre történjen, még akkor is, ha a jogsza-
bályok lehetővé tennék bér, ill. egyéb működési 
költségek fedezését is. Ennek oka, hogy a tava-
lyi, 400 Ft-os tagdíjemelés összességében annyi 
plusz bevételt jelent, hogy erre nincs már szük-
ség. Így kijelenthetjük, hogy a kapott, több, mint 
5 MFt-os támogatást 100%-ban a részetekre 
nyújtott szakmai szolgáltatásokra használjuk 
fel, ami nekünk nagyon jó érzés, és bízunk benne, 
hogy Nektek is öröm!
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A 2017-Es év lEGKoMolyAbb projEKTjén vAGyUnK Túl, MEly soK-soK üGyinTézés- 
sEl, UTÁnAjÁrÁssAl, AGGodAloMMAl és izGAloMMAl TElT, MAjd nEM vÁrT 
fordUlATTAl érT véGET.  év ElEjén KEzdTünK nEKi Az AKKrEdiTÁciónAK, MEly Az Első 
lépés volT Ahhoz, hoGy MEGszErvEzhEssüK nEKTEK A MérlEGKépEs TovÁbbKépzésT. 
szErETnénK MEGKöszönni MindEnKinEK, AKi sEGíTETTE MUnKÁnKAT, MosT néhÁny 
KUlisszATiTKoT és érdEKEsséGET is ElÁrUlUnK…

Márciust írtunk, amikor – immár a  sokadik al-
kalommal érkezett – kérés hozzánk, hogy miért 
nincs mérlegképes továbbképzésünk, és szervez-
zük már meg magunknak! Megvitattuk a kérdést 
az elnökségen belül, majd az éves rendes közgyű-
lésen is, melynek eredménye az volt, hogy IGEN, 
így hát felgyűrtük az ingujjunkat, és elkezdtük első 
körben az egyesület akkreditációjának intézését. 
Átolvasva a vonatkozó jogszabályokat, és az ab-
ban leírt feltételeket, nem volt kétségünk afelől, 
hogy azokat teljesíteni tudjuk, azonban a gyakor-
lati ügyintézés során bizony voltak fennakadások. 
Érthető a sok-sok nyilatkozat bekérése, az adatla-
pok részletes kitöltése, ezáltal annak bizonyítása, 
hogy szakmailag felkészült szervezet az, aki kéri 
az akkreditációt, ugyanakkor okozott meglepetést 
a beadott anyagok „feldolgozása”. Ahhoz, hogy az 
NGM szigorú feltételek teljesítését követően adja 
majd meg egy szervezetnek az akkreditációt, két-
ségünk sem fért, azonban azt nem sejtettük, hogy 
kevés az, ha a Korm. rendeletben meghatározott 

feltételeket teljesítjük. Hosszas ügyintézés vette 
tehát kezdetét, mely során megismerkedtünk az 
NGM postázási rendszerével is, ami finoman szól-
va sem XXI. századi módon működik. Sok-sok te-
lefon és levélváltás után derült ki, hogy még ezt is 
be kell küldenünk, meg azt is. Olyan dokumentu-
mokat, melyeket „más szervezet is beküldött”, így 
jó lenne beadni nekünk is, annak ellenére, hogy az 
nincs felsorolva a Korm.rendeletben.  Sebaj, immá-
ron eljutottunk oda, hogy nem vitatkozunk, hanem 
utánajárunk, és leadunk mindent, amit kérnek. 
Nos, így is lett, és bár a tervezetthez képest kicsit 
később, de örömmel vettük át végzést, melyben 
tájékoztatott a Minisztérium arról, hogy felvettek 
MINKE-t azok közé, akik jogosultak a továbbkép-
zések szervezésére. Az első nagy feladaton túlju-
tottunk tehát, jöhetett a második etap, a képzések 
akkreditációja. Ez előtt – biztos ami biztos – sze-
mélyesen két alkalommal is konzultáltunk az 
NGM illetékeseinél, ahol kérdéseinkre választ kap-
tunk.  Ekkor megnyugodtunk, hogy  innentől sima 
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ügy lesz a képzés akkreditációja és lebonyolítása, 
de hamar szembesültünk azzal, hogy bizony itt 
is akadhatnak buktatók. Az első pofon akkor ért 
bennünket, amikor azzal szembesültünk, hogy 
a  szóban elhangzott tájékoztatással ellentétes 
álláspontot olvastunk egy elutasító végzésben. 
Ezt követően kaptunk olyan végzéseket, melyek-
re 4 helyett 3 kreditpontot ítélt meg az NGM, ami 
finoman szólva is kellemetlenül érintett minket. 
Nos tehát: két eshetőség mutatkozott. 1: hagyjuk 
az egészet, feladjuk, vagy 2: nekirugaszkodunk 
megint, kicsit átdolgozzuk a képzések akkreditá-
cióját. A második alternatívát választottuk: ingujj 
ismét felgyűr, és nekirugaszkodtunk ismét, immár 
sikerrel.

E-learning rendszert is terveztünk, elkezdtük 
ennek kidolgozását, valamint a  tananyagok fel-
vételét is. 3 napon át tartott az előadások felvé-
tele, majd később kiderült, hogy sajnos nem fog-
juk tudni időben, keresztbe-hosszába letesztelve 
üzembe helyezni a rendszert, majd az e-learning 
előadások akkreditációját intézni, tehát sajnos 
ezt a vonalat le kellett állítanunk.

Szeptember közepétől élesítettük a jelentke-
zést, és a rendezvény előtt hetekkel már átléptük 
a bűvös, 100 fős jelentkező számot, mely végül 
130 főnél állt meg. Időközben elkezdtük intézni 
a november 23-24-i képzéssel kapcsolatos ope-
ratív teendőket is, egyeztetéseket az előadókkal, 
a technikai feltételeket, és minden egyéb operatív 
teendőt (jegyzetek, tollak, stb.). Ezúton is szeret-
nénk megköszönni azoknak, akik segítségünkre 
voltak ebben, és önkéntes munkát vállalva segí-
tették a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Egy cél vezérelt a  szervezés során: szeret-
tünk volna egy nagyon színvonalas,  felejthetetlen 

továbbképzést lebonyolítani, mely úgy néz ki, 
sikerült...

Érdekes, rendhagyó témákkal, és való-
ban rendkívüli szerkezettel jelentkeztünk. bár 
a továbbképzést ugyanúgy két nap alatt bonyo-
lítottuk le, nem 8-8 kreditpontról szóló igazolást 
adtunk, hanem 90 és 180 perces blokkokban, 
2-4  kreditpontonként adtuk meg a  szükséges 
16 kreditpontot.

rengeteget készültünk, hogy minden apró 
részlet a helyére kerüljön, lelkes kis csapatunk 
pedig kora reggel 6:30-tól készítette a regiszt-
rációs csomagokat Nektek. Izgatottan olvastuk 
az elismerő visszajelzéseket, melyben pl. ilyen is 
volt: „Ez volt az első, ami megérte a ráfordított időt!” 

A továbbképzés csattanója az volt, hogy több 
Kolléga gondolta a helyszínen úgy, hogy szeretne 
csatlakozni hozzánk, így épp a rendezvényen 
léptük át a 400-as taglétszámot, melyet azon 
nyomban meg is ünnepeltünk a továbbképzés 
végén... Ígérjük, jövőre ismét lesz mérlegképes 
továbbképzés, melyet az ideihez hasonló fan-
tasztikus hangulatban szeretnénk lebonyolítani. 
Köszönjük, hogy ennyien részesei voltatok ennek 
a fantasztikus napnak, és hozzájárultatok ehhez 
a vártnál jóval nagyobb sikerhez!
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MérlEGElő névrE hAllGATó, új, szAKMAi MűsorrAl jElEnTKEzünK 2017. 
dEcEMbEréTől. bEpillAnTÁsT EnGEdünK A  KUlisszÁK MöGé, MEGMUTATjUK nEKTEK 
Az Első lépésEKET, és ElÁrUlUnK néhÁny érdEKEs inforMÁcióT Erről Az izGAlMAs, 
és nEKünK is TEljEsEn új „csATornÁról”.

Kezdjük az elején. Szeptember közepén végre 
megkaptuk a  NAV SZjA 1%-os támogatások-
ról a tájékoztatást, valamint hó végéig az ebben 
szereplő összeg kiutalásra is került. Miután át-
gondoltuk működésünket, jövő évre tervezett 
projektjeinket, és összegeztük ezeket, Hozzátok 
fordultunk, hogy döntsétek el, hogy melyik fej-
lesztést valósítsuk meg. Ugyanis két lehetőség 
körvonalazódott előttünk, és mindegyiknek volt 
előnye/hátránya a másikkal szemben. Ismertek 
MINKE-t, tudjátok, hogy amikor csak lehet, sze-
retünk Titeket – tagokat is bevonni a  komoly 
döntésekbe. döntenek épp eleget a  könyvelők 
feje fölött, legalább mi ne legyünk ilyenek. rövi-
den leírtuk az alternatívákat, bemutattuk, milyen 
projektek megvalósításán gondolkozunk, melyek 
közül azonban dönteni kell. Lehetőségünk van 
egyrészt egy havi megjelenésű, on-line maga-
zinműsor elkészítésére, másrészt az e-learning 
rendszerünk webes felületének komplex kiala-
kítására. bevalljuk őszintén, a szavazás intenzi-

tása bennünket is meglepett, 24 óra leforgása 
alatt már több, mint 100, a néhány napos határ-
időn belül pedig összesen 180 szavazat érkezett. 
 Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki aktívan be-
kapcsolódott a döntésbe, és leadta szavazatát.

A szavazók több, mint kétharmada támo-
gatta a magazinműsor elkészítését, szám sze-
rint 126 szavazat érkezett erre a  projektünkre, 
ami kereken 70%-os, igen komoly többségi 
támogatottságot jelent. Elkezdtük tehát az elő-
készítő munkákat, mely nem kevés feladatot 
jelentett. Nevet kell adni a magazinnak, kitalálni 
a „főcímet”, a műsor teljes arculatát, megfelelő 
partnert kell találni ehhez, illetve a  műsorok 
elkészítésére, és nem utolsó sorban hasznos 
témákat kell gyűjteni. Ezt követően egyeztetni 
kell a  beszélgetőpartnerekkel, és lebonyolítani 
a  felvételeket. Szóval nem unatkoztunk, de 
örömmel, és izgatottan ugrottunk fejest a mun-
kába, bízva abban, hogy a munkánk eredménye 
felülmúlja elképzeléseiteket.
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Izgalmas és érdekes feladat volt például 
a  megfelelő „stáb” megtalálása. Sok-sok „refe-
rencia” reklámfilmet, videót néztünk meg, hogy 
ezek alapján el tudjuk dönteni, melyik az a  csa-
pat, akikkel szívesen dolgoznánk hosszú távon. 
Néhány hét alatt megtaláltuk a megfelelő céget 
e  feladatra, és indulhatott a  gyakorlati munka: 
a  főcím forgatókönyvének megírása, megterve-
zése, a  forgatásra megfelelő helyszín keresése. 
Nem egy-két alkalomról van szó, ezért nagyon 
gondosan kellett eljárnunk. Mikor úgy tűnt, végre 
megtaláltuk a legideálisabb környezetet a maga-
zinműsorunkra, kaptuk a választ: a forgatást nem 
engedélyezik. bevalljuk, nem volt könnyű feladat 
minden technikai részletet egyeztetni, hiszen 
nem ez a  szakmánk. Előttünk csak a  profi vég-
eredmény, hasznos szakmai tartalom lebegett. 
Aztán később rájöttünk, az elvárásunknak megfe-
lelő eredményhez jó néhány kamera, sok-sok vilá-
gítás, nem kevés utómunka, és több olyan egyéb 
technikai feltételre szükség van, amire mi kis nai-
vak nem is gondoltunk. Megállapodtunk abban, 
hogy egy alkalommal több adást rögzítünk, így 
költséghatékonyabban fogunk tudni dolgozni.

Október elején kitűztük a  célt: karácsonyi 
meglepetésként nem januártól szeretnénk indulni 
a műsorunkkal, hanem év végével, december ele-
jén már az első adással jó lenne jelentkezni. 

Novemberben tehát nagyon felpörögtek az 
események. Az első nagy megbeszélés a főcím 
koncepciójának pontos megalkotása volt.  Miután 
a különböző hazai- és külföldi TV műsorok főcí-
mét próbáltuk adaptálni a mi magazinunkra, 
körvonalazódott az az irány, ami jól illeszkedne 

hozzánk. A csapatunkra jellemző fiatalosságot, 
lendületességet szerettük volna ötvözni a szak-
mai munkánkkal. bár csak egy pár másodperces 
„intro”-ról van szó, sokat gondolkoztunk azon, 
hogy hogyan is nézzen ki a főcím. A szövegekből 
több verziót készítettünk, majd a szakmai stáb 
kiválasztotta a legmegfelelőbbeket.

Ezzel párhuzamosan megtörtént a forgatási 
helyszín bejárása is. Fotók a fényekről, a bútor-
zat és egyéb berendezési tárgyak kiválasztása. 
Annak meghatározása, hogy ki hol fog ülni, hol 
lesznek a kamerák. Megtudtuk többek között azt 
is, hogy nem mindegy, hogy a felvétel napján sütni 
fog-e a nap, vagy borongós idő lesz, és azt, hogy 
a kamera nem szereti a hajszálcsíkos öltözetet. 
Mindezekre mondhatni, hogy nagyon izgalmas, 
és korántsem tipikus könyvelői feladatok voltak...

Összeírtunk rengeteg témát, melyeket meg-
próbáltunk fontossági – vagyis inkább aktua-
litási – sorrendbe állítani. Így esett a döntés az 
első, decemberi adás témájában a  cafeteriára, 
hiszen ügyfeleink körében is gyakran felmerülő 
kérdés, hogy év végén milyen módon adjanak 
némi plusz juttatást a  cégvezetők alkalmazott-
jaiknak, azt gondoljuk, ezzel a hasznos tartalom-
mal sokatok segítségére lehetünk.

A felvétel nagyon izgalmas volt, az első adás-
sal, a legelső felvétellel kapcsolatban mindkét 
műsorvezetőről – Szommer Tímea, alelnökünk 
és Harkai István, elnökünk – kijelenthetjük, hogy 
kissé feszültek voltak. A nap folytatása azonban 
már felszabadultabban zajlott. A második és har-
madik adás, melyet január és február elején lát-
hattok majd, sokkal inkább sikerült olyan „beszél-
getésre”, mint amilyet terveztünk.

Szeretettel várunk visszajelzést, témajavas-
latot a magazinműsorral kapcsolatban Tőle-
tek, mondjátok el véleményeteket, írjátok meg 
nekünk, milyen szakértőt hívjunk meg, kit szeret-
nétek látni a későbbi adásokban!
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Elmaradt a Könyvelői Nívó Díj átadó Gála

Azt gondoljuk, hogy alkalmanként nem csupán 
az elért sikerekről, hanem a nem sikerült rendez-
vényekről, kudarcainkról is be kell számoljunk 
Nektek. Most épp ez utóbbi következik…

Míg a  tavalyi évben a  legnagyobb vendég-
számú rendezvénynek, és legtöbb pályázónak 
örülhettünk, sajnos az idei évre nem érkezett 
megfelelő számú pályázat, így 2017-ben nem 
adtunk át Könyvelői Nívó díjat. Sokaknak okoz-
tunk csalódást, amiért ezúton is elnézéseteket 
és megértéseteket kérjük. Tudjuk, hogy többen 
már hónapokkal előre beírták a  rendezvényt 
a  naptárukba, elkezdték megszervezni a  „csa-
patépítést”, ezért is volt nagyon nehéz dön-
tés az, hogy lefújtuk a  rendezvényt. Különösen 
azok számára lehetett ez furcsa, akik részt vet-
tek a  tavalyi, hihetetlen jó hangulatú gálaesten, 
és minden bizonnyal álmukban sem gondolták 
volna, hogy valamiért elmarad ez a  zenés-tán-
cos-beszélgetős esemény. Néhány évvel ezelőtt 
már egyszer volt ilyen, ezért kérjük, tartsatok 
ki! ;) jövőre az idén beérkezett és a  jövő évben 
beérkezett pályázatokat együttesen fogjuk érté-
kelni, a 2017-re beadott pályázatokat pedig meg-
őrizzük, „eltesszük” jövőre. Emiatt nem sokat kell 
majd azon aggódnunk, hogy vajon 2018 nyarán 
beérkezik-e megfelelő számú pályázat a  díjra, 
hiszen elég csupán néhány darab ahhoz, hogy 
mind az értékelést, mind az ünnepélyes gálaest 
szervezési munkáit megkezdjük. Ezúton is buz-
dítunk Titeket, hogy éljetek ezzel az egyedülálló 
lehetőséggel, és pályázzatok a díjra, mert ugyan-
csak kevés könyvelő mondhatja el magáról az 
országban, hogy ő  „Könyvelői Nívó díjas köny-
velőiroda”. Erre mindenkinek megvan az esélye, 
csak egy tartalmas pályamunkát kell beküldenie 
jövőre. A pályázati kiírást 2018. június 1-jén tesz-
szük majd közzé, tehát aki szeretne, már most 
készülhet erre a feladatra...

Nagy sikerű szakmai cikk a könyvelők  
érdekében…

bevalljuk őszintén, magunk is meglepődtünk 
azon, hogy a  „Cégkapu regisztráció könyvelői 

szemmel” című cikkünkkel kapcsolatban milyen 
mértékű visszajelzés érkezett. Talán ez köszön-
hető volt annak is, hogy Titeket is megkérdez-
tünk a  témában, így tényleg a  valós helyzetet 
tudtuk bemutatni, ezzel egyértelmű segítségé-
re tudtunk lenni a  tagságunkon kívüli könyve-
lőknek is. Ezúton is köszönjük mindazoknak, 
akik visszajelzésükkel segítették munkánkat. 
A  cikket megosztottuk a  Facebook-on is, ahol 
462 megosztással összesen több, mint 35 ezer 
emberhez ért el az a gondolatunk, hogy ezt az 
újabb kötelezettséget nem szerencsés ismét 
a  könyvelők nyakába varrni… Mivel a  cégveze-
tők felelősségének, pénzügyi kultúrájának javí-
tása alapításunktól fogva kimondott célunk volt, 
különösen jó volt látni, hogy ennyien értettetek 
velünk egyet e témában, és adták tovább az ál-
talunk kimondott „irányelvet”, miszerint igenis 
a cégvezetők feladata eleget tenni e kötelezett-
ségnek.

A Pmt. változások miatt frissítettük 
 a könyvelői szerződésmintánkat

A Pmt. 2017. évi változásai jelentős változáso-
kat hozott szakmánkban. Mivel ezek egy részét 
korábban a  könyvelői szerződésmintánkba be-
építettük, szükségessé vált annak leporolása, 
szebben fogalmazva: hatályosítása. Elvégeztük 
tehát a  munkát, mely során a  szerződés tulaj-
donképpen nem, annak melléklete viszont na-
gyon jelentősen módosult. 

Október első napjaiban küldtük el az értesí-
tést, és tettük elérhetővé/letölthetővé az új szer-
ződésmintát, mely megfelel a legfrissebb jogsza-
bályi előírásoknak.  javasoljuk, hogy a jövőben az 
új szerződésmintát használjátok!

A szerződésminta aktualizálása, bár jelen-
tős kiadással járt, tagjaink számára ingyenesen 
biztosítjuk a letöltést. 

Engedjétek meg, hogy egy kis kitőrével 
 ezúton köszönjük a  régi tagoknak azt, hogy 
évekkel ezelőtt vállalva egy egyszeri, rendkívüli, 
tagdíjon felüli 5.000 Ft-os „extra” befizetést, 
lehetővé tették, hogy elkészíttethessük a  profi 
könyvelői szerződésmintánkat!
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Újraindult a könyvelői felelősségbiztosítás

A közelmúltban átmenetileg nem volt elérhető/
nem volt köthető a könyvelői felelősségbiztosítá-
sunk. Úgy gondoljuk, sokan nem is tudtatok erről, 
mivel épp nem szeretettetek volna biztosítást köt-
ni, de azok előtt, akik megkerestek minket ez ügy-
ben, nagyon kellemetlen volt a helyzet. Tudtunk 
nélkül módosított a biztosító a korábbi általános 
szerződési feltételeken, ezért ki kellett sajtolnunk 
belőlük egy Nektek szóló egyedi záradékolást. 
A  lényeg, hogy bekerült néhány olyan pont az 
általános szerződési feltételekbe, melyeket úgy 
ítéltünk meg, hogy – egy esetleges káresemény 
és kártérítési ügy kapcsán – komoly kockázatot 
jelentenek. Végül sikerült az álláspontunk írásos 

rögzítése, és megkaptuk azt a záradékot, mellyel 
már tudjuk ajánlani jó szívvel ismét a biztosítást. 
A megbeszélés során némiképp változott maga 
a  biztosítási konstrukció is, ill. egyéb feltételek, 
lehetőségek, melyek közül talán a  legfontosabb 
az, hogy a  korábbi 3 éves utófedezet időtarta-
mát sikerült 5 évre kitolni (utófedezet: a biztosítás 
megszűnése után még ennyi ideig be lehet jelenteni 
káreseményt, esetünkben az utólagos ellenőrzések 
miatt nagyon nem mindegy, hogy ezt tartalmazza-e 
az adott biztosító társaság konstrukciója).

Nem csak a  díjak módosultak, hanem 
a  szerződéskötés folyamata is jelentősen egy-
szerűsödött, nekünk kell elküldjétek a  kitöltött 
nyomtatványokat, és mi adjuk le az anyagot 
a Groupama-nak.

„Könyvelőiroda újratöltve” rendezvény  
– Győr, október 25.

Október 25-én Győrbe látogattunk, ahol partne-
reinkkel közösen rendeztük meg a „Könyvelőiro-
da újratöltve” rendezvényt. A rendhagyó progra-
mon immáron mondhatni, hogy „természetesen” 
a győri tagjaink aktívan képviseltették magukat, 
a kb. 25 fős hallgatóság nagy részét ők tették ki, 
de rajtuk kívül jó néhány olyan kollégát is üdvö-
zülhettünk a  programon, akik most találkoztak 
először egyesületünkkel. Számunkra a  legna-
gyobb meglepetést – és örömet – az okozta, 
hogy nem csak Győr-Moson-Sopron megyéből, 
hanem jóval messzebbről, Pilisről, valamint Kis-
kőrösről is érkezett tagunk (Nekik duplán is kö-
szönjük a részvételt). A délután folyamán sok-sok 
olyan gondolatot hallhattak a résztvevők, melyet 
tovább gondolva és adaptálva a saját könyvelő-
irodájukra minden bizonnyal hatékonyabban, 
eredményesebben tudnak működni a  jövőben. 
Négy rövid előadást hallhattak a  résztvevők. 
Harkai  István – elnökünk – a  „Hogyan pörgesd 
fel a  könyvelőirodád?”  címmel tartott egy igen 
gyakorlati előadást, ezt követően partnerünk, 

Íme az új biztosítási díjtáblázatunk:

5 MFt-os limittel (káresemény) 10 MFt-os limittel (káresemény)

Iroda bevétele Éves díj + 5 év utófedezet Iroda bevétele Éves díj + 5 év utófedezet

0-10 MFt 41.000 Ft 20.500 Ft 0-10 MFt 61.500 Ft 30.750 Ft
10-30 MFt 50.000 Ft 25.000 Ft 10-30 MFt 75.000 Ft 37.500 Ft

30-50 MFt 60.000 Ft  30.000 Ft 30-50 MFt 110.000 Ft  55.000 Ft

a   Parallel Kft. (ArMAdA programok) „Könyvelő-
irodák rejtélyes nehézsége” című előadásában 
a  szoftverekben rejlő lehetőségekről hallhattak. 
A  harmadik –  a  K&H bank által tartott – elő-
adásból megtudhattuk, hogy milyen „A vállalko-
zás banki szemmel”, majd a napot Novák Ferenc 
előadása zárta, aki a pénzügyek terén tartott egy 
igen érdekes előadást, bemutatva néhány tör-
vényszerűséget a pénz működéséről.

A nap folyamán természetesen lehetőséget 
biztosítottunk a kötetlen beszélgetésre is (mind 
az előadókkal, mind egymással…). Öröm volt 
látni, hogy a kávészünetben, valamint a rendez-
vény végén ezt a  lehetőséget milyen aktívan 
használták ki a résztvevők.

Köszönjük, hogy egy ilyen baráti, közvetlen 
légkörben találkozhattunk, ezáltal egy sikeres 
rendezvényt bonyolíthattunk le ismét a  győri 
régióban.

 
Természetesen a jövőben, a 2018-as évben is 
tervezünk vidéki rendezvényeket, melyre szere-
tettel hívunk és várunk minden tagunkat!
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K&H üzleti tippek: digitális bankolás,  
innováció a pénzügyekben!

MINKE: A K&H bank képviseletében Kovács  Viktor 
Zoltán igazgatót, a K&H kkv marketing főosztály 
vezetőjét kérdeztük, hogy manapság milyen 
szempontok alapján választanak számlavezető 
bankot a hazai vállalkozások, milyen ügyfél elvá-
rásoknak kell megfelelni?
KVZ: Felgyorsult világunkban egyre nagyobb 
igény van arra, hogy a döntéseinkhez szükséges 
információk gyorsan elérhetőek legyenek, mely-
nek  legfőbb  forrása az internet. Tájékozódáskor  
meghallgatjuk ismerőseink véleményét, de to-
vábbra is erősen ár-érzékenyek a hazai vállalko-
zások. A banki tranzakciós díjakat összehasonlító 
internetes oldalak segítségével gyorsan átlátható 
a  piaci kínálat, de a  végső döntésben egyre na-
gyobb hangsúlyt kap a  személyes tanácsadás 
igénye, a  tranzakciók könnyű kezelhetősége, va-
lamint a bank online és fizikai elérhetősége is. 
MINKE: A  vállalkozások többsége milyen pénz-
ügyi megoldásokat keres, hogyan csapódik le 
a digitalizáció a pénzügyekbe?
KVZ: A  digitalizáció hatással van a  pénzügyek 
mindennapi intézésére is, a korábban megszokott 
bankfióki ügyintézés egyre nagyobb arányban te-
relődik át a különböző elektronikus csatornákra. 
Ügyfeleink többsége klasszikus banki tranzakci-
ókat bonyolít, mint pl. átutalások indítása, kész-
pénz ki-, és befizetés, bankkártya használat. Szá-
mukra a K&H bank ma már maximális kényelmet, 
könnyű hozzáférést, gördülékeny ügyintézést és 
költséghatékony digitális megoldásokat nyújt, 
melyek legnépszerűbb megjelenési formája 
a K&H extra vállalkozói számlacsomagok. A K&H 
start extra számlacsomag 440 forintos havi díja 
tartalmaz minden olyan elektronikus szolgálta-
tást, melyekkel a  vállalkozás mindennapi pénz-
ügyei könnyedén, biztonságosan intézhető a nap 
24 órájában a világ bármely pontján.  Modern, digi-
tális megoldásaink lehetővé teszik, hogy a céges 
számlát akár online igényeljük meg a kh.hu olda-
lon, a mobilbank segítségével útközben indítsunk 
egy átutalást, vagy éppen az újonnan bevezetett 
mobiltárca szolgáltatásunkkal, mobiltelefonunk-
kal fizessük ki az üzleti ebédünket. 
MINKE: Ha minden és mindenki online, akkor pár 
év múlva már nem is lesznek bankfiókok?

KVZ: Elsőre logikusnak tűnhet ez a következtetés, 
főleg, hogy az elmúlt időszakban több bank is op-
timalizálta fiókhálózatát, míg a K&H bank tovább-
ra is országszerte 210 helyszínen biztosítja a sze-
mélyes ügyintézés lehetőségét. A  digitalizáció 
számunkra egy eszköz, mely könnyebbé és gör-
dülékenyebbé teszi az alapvető banki ügyek inté-
zését, miközben időt nyerünk a minőségi tanács-
adás lehetőségére, olyan komplexebb pénzügyi 
kérdésekben, mint pl. egy hitelfelvétel, melyben 
kollégáink szakértő támogatást tudnak nyújtani. 
MINKE: A  bankszámlaválasztásnál az árérzé-
kenységet emelte ki, de mit nyújthat egy keres-
kedelmi bank, ha a piacon már nulla százalékos 
vállalkozói hitelek is elérhetők?
KVZ: Valóban ez egy új piaci helyzet, de az ilyen 
típusú források mindig kampányszerűen, kor-
látozottan állnak rendelkezésre. A  cégvezetők 
a korábbi EU-s pályázatok kapcsán már megta-
pasztalhatták, hogy egy kamattámogatott konst-
rukció milyen mértékű dokumentációs és egyéb 
adminisztrációs kötelezettséggel jár, még a hitel 
visszafizetése után is! A hitel forrás költsége ter-
mészetesen továbbra is fontos, de az a tapasz-
talatunk, hogy ügyfeleink hasonló jelentőséget 
tulajdonítanak annak is, hogy a hitelhez gyorsan, 
könnyített feltételek mellett jussanak hozzá és 
ne kelljen folyamatos adminisztrációt fenntarta-
ni, vagy bármilyen dokumentációs ellenőrzéstől 
éveken át tartani. Legjobb példa erre a  tavalyi 
év folyamán bevezetett K&H üzlettámogató hi-
tel sikere, melyhez közvetlen uniós támogatás 
kapcsolódik a  cOSME portfóliógaranciának kö-
szönhetően.  A hitelfelvételéhez nem szükséges 
saját erő és tárgyi fedezet bevonása sem, a hitel 
tetszőleges célra használható fel, konkrét hitel-
cél megjelölése és számlák bemutatása nélkül. 
 Ebben a  konstrukcióban az uniós támogatás 
nem a kamat mértékében, hanem a hitel könnyí-
tett elérésében mutatkozik meg, és a  legfonto-
sabb, hogy a hitelt a vállalkozások arra fordíthat-
ják, amire igazán szükségük van. Ezek az előnyök 
nem csak a vállalkozásoknak kedvezőek, hiszen 
így a  könyvelőkre is jóval kevesebb adminiszt-
rációs feladat hárul. Egy jó pénzügyi partnerrel 
mindenkinek könnyebb az együttműködés!
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Hamarosan kézhez kapjátok karácsonyi 
meglepetésünket, az „Adóváltozások dió-
héjban” kiadványunkat!

A kiadványt gyakorlati szemmel állítottuk 
össze, azt tartva szem előtt, hogy a lényeges 
változásokat egy helyen összefoglalva, gyor-
san megtaláljátok. Hisszük, hogy ez a  kis 
tájékoztató füzet nagy segítségetekre lehet 
az általános „ügyféltájékoztatás” során. Nem 
jogszabálygyűjteményt állítottunk össze, 
nem növeltük feleslegesen a kiadvány terje-
delmét a  törvények bemásolásával, hiszen 
azokat néhány kattintással mindenki meg-
találhatja. Arra törekedtünk, hogy minden 
lényeges változásról beszámoljunk Nektek, 
ami azzal jár, hogy nem tértünk ki minden 

apró jogszabályváltozásra, mely csupán 
a  vállalkozások 1-2%-át érinti. Emiatt nem 
javasoljuk, hogy a 2018. évi adóváltozások-
kal kapcsolatos információkat csak az új 
kiadványunk alapján ismerjétek meg, azon-
ban a változások fő irányainak ismertetésére 
tökéletesen megfelel az „Adóváltozások dió-
héjban” füzetünk.

Nem titkolt célunk, hogy hagyományt 
teremtve minden évben megjelentessük 
ilyen emészthető formában a  főbb változá-
sokat, ezért örömmel veszünk minden visz-
szajelzést, amivel segítitek a kiadvány sike-
res elkészítését.

A kiadvány lezárását követően természe-
tesen történhet további jogszabálymódosí-
tás, amire kérünk, legyetek majd figyelemmel!

A tájékoztató füzetet hamarosan kézhez kapjátok, amivel szeretnénk 
nyugodt, békés karácsonyi ünnepet,  

és egy sikeres új évet kívánni!




