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TARTALOM Ajánló
Ismét év vége, hamaro-
san kezdődik a nagy hajtás. 
De most még, december 20. 
után talán tud mindenki egy 
kicsit pihenni, a  családdal, 
barátokkal lenni. Épp ezért, 
ahogy megszoktátok már, 
ebben a  magazinban nem 

száraz szakmai anyagokat találtok (arra ott az 
„Adóváltozások dióhéjban” kiadványunk), hanem 
sok olyan beszámolót olvashattok, ami élettel, 
a MINKÉ-s közösséggel teli.

Óriási sikerként értékeljük, hogy a  tavalyinál 
700 e  Ft-tal több SZjA 1%-ból gazdálkodhatunk, 
az az összefogás és közös gondolkodás, mely 
áthat MINKE-t, ismét megmutatkozott! Hatalmas 
 RESPECT Nektek! Elmondhatatlanul jó érzés egy 
olyan szervezetben tevékenykedni aktívan, ahol 
a Tagok is tisztában vannak a felelősségükkel. Biz-
tos vagyok abban, hogy Magyarországon nagyon 
kevés ilyen szervezet van, ezért minden egyes Tag-
nak hálával és köszönettel tartozom.

Hihetetlen nagy élmény volt, hogy gördüléke-
nyen, és jó hangulatban, az idén 180 fő részvételével 
sikerült lebonyolítani a  továbbképzésünket, melyen 
nagyon sokat dolgoztunk, míg az előadók felkérésé-
től eljutottunk a kreditpontos igazolások kiállításáig.

Nagyon jól sikerültek a vidéki szakmai rendez-
vényeink is, ahol összesen közel 100 tagunkkal 
találkozhattunk személyesen.

A Mérlegelő Magazinunk első évadja is elröp-
pent, azt gondolom, minden beszélgetésben min-
denki megtalálja a  számára érdekes, vagy épp 
segítő gondolatot.

Összességében ismét egy dolgos féléven 
vagyunk túl, így joggal bizakodhatunk abban, hogy 
a jövő évi együttműködésünk is sikeres, és gyümöl-
csöző lesz. Őszintén kívánom, hogy az év utolsó 
napjaiban sikerüljön kikapcsolódni, kicsit kiszakadni 
a mindennapi teendőkből, a határidők nyomásától. 

Harkai István
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KÖNYVELŐIRODA VEZETŐI TRÉNING 
– MAGYARORSZÁGON AZ EGYETLEN

A 2 napos tréning alatt megtudod, hogy hogyan legyenek ezek  
a legfőbb jellemzői a könyvelőirodádnak:

✓  nyugodt és hatékony működés
✓  elismert, megbecsült vezető
✓  kiváló ügyfelek
✓  stabil pénzügyi háttér
✓  remek munkatársak

Mikor jelentkezz a képzésre?  
(Ha ezek közül Rád akár egyik is igaz, rengeteget fogsz profitálni a tréningből)

✓  Ha időhiányban szenvedsz
✓   Ha a munkatársaiddal szeretnél hatékonyabban együttműködni, nem jól működik 

a delegálás  és/vagy a motiválás
✓  Ha szeretnéd a tárgyalásaid sikerrel lezárni
✓  Ha szeretnél több pénzt keresni
✓  Ha szeretnéd a céljaid végre elérni

Mikor NE JELENTKEZZ A KÉPZÉSRE? 

 Ha az irodád minden téren az elvárásaidnak megfelelően működik
 Ha minden jó Neked úgy, ahogy van, és nem akarsz változtatni a körülményeiden

A 2 napos képzésről:

A hangzatos elméletek puffogtatása helyett 100%-ban gyakorlati, melynek alapja a 20 éves 
saját tapasztalat, valamint több száz könyvelővel történő folyamatos egyeztetés, beszélgetés. 
A tréningen érintett általános témák is (pl. idő- és pénzgazdálkodás) a könyvelőirodák 
sajátosságai alapján kerülnek bemutatásra.

További részleTek, jelenTkezés:

A tréninggel kapcsolatos további tájékoztatás a 06/30-274-7766-os számon kérhető, 
jelentkezni – a szabad helyek számának függvényében – e-mailben,  

az istvan.harkai@minke.hu címen lehet 

2019. január 11-ig.
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Timi, régóta vagy az Egyesület tagja, és Te vagy 
az egyesület egyik alelnöke. Láttad, követted az 
egyesület életét, szinte a kezdetektől, több pro-
jektben, szakmai kiadvány elkészítésében is aktí-
van közreműködtél. Mesélj egy kicsit erről, hogy 
emlékszel vissza a kezdetekre?

2011-ben csatlakoztam az egyesülethez, azért, 
mert már akkor fontosnak tartottam azt, hogy 
egy nívós szakmai szervezethez tartozzak, akik 
úgy gondolom, nagyon sokat tesznek a tagok fej-
lődéséért. 

Abban az időszakban, amikor csatlakoztam, 
akkor az egyesület még a  mennyiségi növeke-
désre fókuszált. Azóta a  cél jelentősen meg-
változott, hiszen napjainkban  a folyamatosan 
bővülő minőségi szolgáltatások, szakmai okta-
tások, kreditpontos továbbképzés és a  tagok 
összefogása van folyamatosan a  napirenden, 
és ez szerepel az egyesület hosszú távú straté-
giai céljai között is. 

Miért tartottad fontosnak, hogy ne csak úgymond 
igénybevevője legyél a szolgáltatásoknak, hanem 
aktívan vegyél részt az egyesület életében?

Számomra nagyon fontos egy minőségi szak-
mai csapathoz való tartozás, ahol megjelenik 
az összefogás, egymás segítése. Ennek jelen-
tősége napjainkban még inkább felerősödött, 
hiszen átrendeződés figyelhető meg a könyve-
lői társadalomban. Van egy korosztályi váltás, 
nagyon sok nyugdíjas hagyja abban a munkát. 
Az  aktív könyvelők közül nagyon sokan hagy-
ják el a  szakmát, hiszen a  „határidőktől-határ-
időkig” terjedő munka nem igazán családbarát. 
Mindezek mellett természetesen a  szakkép-
zett munkaerőhiány a mi szakmánkat is elérte. 
Ezért is kiemelten fontos, hogy példát mutas-
sunk az utánunk következő generációnak. Lel-
kesítenünk kell őket, és rávilágítani a könyvelői 
szakma szépségére, ezzel is segítve az utánpót-
lás nevelését, fejlődését. Nekünk is haladnunk 
kell a kor elvárásaival, kihívásaival. Az Y, Z, majd 
alfa generáció már sokkal közelebb van a digita-
lizációhoz, mint mi, ezért fontos, hogy ehhez a 
könyvelői társadalom is alkalmazkodjon, külön-
ben elveszíthetjük ezt a korosztályt. Ehhez egy 

ilyen nívós, minőségi szakmai közösség elen-
gedhetetlen „eszköz”.

Tudjuk, hogy nagyon sok áldozatot hozol, és nem 
csak az egyesület életében, hanem az élet minden 
területén! Nagykanizsai könyvelő lévén hogyan 
éled meg a mindennapokat?

A sikernek természetesen van ára, úgy gon-
dolom, hogy egy jó szervezéssel ezt meg lehet 
valósítani, természetesen csak úgy, ha van 
mögöttem egy szakmai csapat, egy bázis, akire 
tudom, hogy bármikor számíthatok. Ők biztosít-
ják számomra, hogy a különböző területeken én 
maximálisan helyt tudjak állni, úgy hogy emellett 
természetesen a saját könyvelőirodám is maxi-
mális hatásfokon tudjon működni.

Fontos a rugalmasság a kollégától. Vannak 
időszakok, amikor a munkaidő nincs sajnos 
behatárolva, és fel kell vennünk egymásnak 
és az ügyfeleknek a telefont este 9-kor vagy 
akár hétvégén is. Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert ebben minden kollégám partner, 
vezetőként pedig ezt én is maximális rugal-

massággal viszonzom. Hiszek a kölcsönös-
ségben, mert véleményem szerint ez csak így 
működik jól.

Mesélj egy kicsit a  saját vállalkozásodról, mik 
azok a fő elvek amik alapján te dolgozol?

1998 óta vagyok vállalkozó, a  Szommer Köny-
velőiroda 2010-ben alakult. Regisztrált mérleg-
képes könyvelőként kezdtem, 2011 óta adóta-
nácsadó vagyok, 2017-ben pedig nemzetközi 
okleveles adószakértői képesítést szereztem. 
Ügyfeleim mind a  forprofit, mind pedig a  non-
profit szférából érkeznek. Nagyon fontos szá-
momra, hogy az első pillanattól fogva működjön 
az üzleti kémia. A  bizalom, az együttműködés, 
az együtt gondolkodás, egymás tisztelete nélkül 
a közös munka nem megy, mindezek mozgató-
rugói a hosszútávú eredményes kapcsolatnak.  

Úgy látom, hogy nagyon tudatosan dolgozol 
a könyvelőirodád sikerén és saját magadon is, mi 
a titkod?

2008-ban életem számos területén nagy változá-
sok következtek be. Újra kellett gondolnom min-
dent. Mindennek az volt az alapja. hogy először 
saját magam fejlesztésén induljak el, melyen 
azóta is folyamatosan dolgozom. 

Bevallom, maximalista vagyok magammal 
és a környezetemmel szemben is. Mind vállal-
kozóként, mind vezetőként fontosnak tartom, 
hogy a legjobb legyek, a legjobbakkal vegyem 
körbe magam, és a legjobbat hozzam ki a csa-
patomból is. A szakmai fejlődés elengedhetetlen, 
hiszen a mi szakmánkban folyamatosan napra-
kész információval kell segítenünk ügyfeleinket. 
Folyamatosan követjük a könyvelés, adózás vál-
tozásait, mely szakmai hitelességünket erősíti. 
Emellett figyelem a gazdasági trendeket, a meg-
változott környezetet, és fontosnak tartom, hogy 
vállalkozásom is kövesse a folyamatosan változó 
elvárásokat. A digitalizáció a könyvelői szakmába 
is begyűrűzik, melyet sokan negatívan élnek meg. 
Arra törekszem, hogy ezt a változó irányt pozití-
van éljem meg, és kiaknázzam a benne rejlő lehe-
tőségeket annak érdekében, hogy ügyfeleimnek 
a legjobb szolgáltatást nyújthassuk.

Mik a hosszútávú terveid, céljait?

Először beszéljünk az Egyesületről. Itt szeretném 
megköszönni a  lehetőséget a  beszélgetésre. 

Szeretnék még hosszútávon az egyesület életé-
ben aktívan részt venni.

Könyvelőirodám tervei között szerepel egy 
minőségi ügyfélkör kialakítása, egy 100 milliós 
árbevételű iroda felépítése nemzetközi színtéren 
is. A minőségi ügyfélkör kiszolgálásához a folya-
matos szakmai képzésen túl a technikai fejlesz-
tésesekre is figyelünk. Mobil applikációnk, a saját 
könyvelést támogató rendszerünk folyamatosan 
nyomon követik és kiszolgálják ügyfeleink üzleti 
döntéseit. 

Szeretném kérni, hogy emelj ki egy általad nagyon 
fontosnak tartott gondolatot, mit üzennél a Kollé-
gáknak?

Arra bíztatom a  kollégákat, hogy bízzunk egy-
másban, forduljunk egymáshoz bizalommal. 
Bátran kérjünk segítséget, rossz kérdés nincs! 
Fogadjuk el az előző generáció tapasztalatait. 
Észre kell vennünk, hogy a  kormányzat turbó 
fokozatra kapcsolt a  digitalizáció terén, ami 
újabb kihívást jelent a szakmánkban. A digitali-
zációtól  ne féljünk, ez önmagában nem szün-
teti meg a  szakmánkat. A  technológia alkal-
mazásával hatékonyabb és dinamikusabb 
munkavégzésre van lehetőség. Az adatok gyors 
beolvasásának köszönhetően több idő jut az 
adatelemzésre, az ellenőrzésre, a  tanácsadói 
tevékenységre.

A  könyvelői munka súlypontja a  kontrollfo-
lyamatokra is áthelyeződik. A vállalkozókkal való 
kapcsolattartásnak a  lehetősége, jelentősége 
napjainkban felerősödik.

Természetesen a  digitalizációra fel kell 
készülni. Ez a felkészülés egyaránt érinti a köny-
velőirodák mind technikai, mind pedig a humán 
felkészítését. Megnő  a fontossága a  munkaerő 
kiválasztásnak, az y, z generációs foglalkoztatás, 
még jobban erősödik a munkaszervezés fontos-
sága, a folyamatleírások pontosítása. Fókuszba 
kerül a belső kommunikációs rendszerek jelentő-
sége. Folyamatosan mérnünk kell saját irodánk 
teljesítményét. Ezáltal, ha szükséges tisztítsuk 
ügyfél portfoliónkat, a hosszú nyereséges műkö-
dés érdekében.

Buzdítok mindenkit arra, hogy haladjon 
a változással és ne féljen tőle.  A digitalizációra 
való felkészülés verseny előnyt jelent a  piacon! 
Ne  felejtsük el, hogy egy jő könyvelő, szakértő 
nélkül egy vállalkozás félkarú óriás. Szenvedély-
lyel végezzék továbbra is munkájukat, igazi csa-
pattagként.
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Hónapokkal korábban, februárban elkezdtük az 
egyeztetést, hogy az őszi rendezvényünk való-
ban felejthetetlen legyen sokak számára. Mivel 
az első továbbképzést követően is rengeteg 
pozitív visszajelzés érkezett, így magabiztosan 
indultunk neki az idei szervezési feladatoknak. 
Talán emlékeztek rá, körkérdést intéztünk Nek-
tek, hogy mely előadókat szeretitek a legjobban… 
Ezzel kezdődött a  munka, összeszedtük tehát 
azt a négy előadót, melyekre a legtöbb szavazat 
érkezett. Így találkozhattatok a  rendezvényen 
Böröczky Zsuzsival, Botka Erikával, Sike Olgával, 
és dr. Futó Gáborral, akiket azt gondoljuk, senki-
nek nem kellett bemutatni.

De kezdjük az elején: mi is történt a két nap 
alatt, mitől is éreztük azt, hogy sikerült megint 

olyan továbbképzést szerveznünk, mellyel 
nemcsak szakmai tartalmat, hanem baráti lég-
kört is adtunk? Nos, ez (is) valódi csapatmunka 
volt. A  továbbképzés első napján 6  órakor 
találkozott a kis csapatunk.  Ezúton is nagyon 
köszönjük az áldozatos munkát  Andinak, 
 Beának, Csabának, Erikának, Reninek és Tamás-
nak. Ők  voltak azok, akik a  regisztrációs pult-
nál mindvégig tartották a frontot, és ők állítot-
ták össze a  180 résztvevőnek a  regisztrációs 
csomagjukat, valamint ők segítettek a  gördü-
lékeny lebonyolításban. Egy nem szokványos 
kezdéssel indult a  két napunk, a  résztvevők 
igencsak különleges módon kapták meg Elnök 
úrtól a  tájékoztatást a  legfontosabb tudniva-
lókról.

Ezt követően elkezdődött a két napi tanulás, 
mely alatt számos meglepetés érte a képzésben 
résztvevőket. Igencsak jó tematikát állítottunk 
össze (a Ti segítségetekkel, hiszen erről is meg-
kérdeztük Tagjainkat), ezért sokan nem a  köte-
lező kreditpontok miatt, hanem a szakmai tarta-
lom, a témák miatt jöttek el.

A tervezett, szakmai előadásokon kívül jó 
néhány gyakorlati gondolat is elhangzott, melyek 
többekre inspirálóan hatottak. Sok esetben mind 
az előadások, mind ezek a rövid, pár perces elő-
adások megalapozták a jókedvet.

Végre találkozhattunk, beszélhettünk is 
kicsit a  szünetekben egymással. Öröm volt 
nézni, hogy a  résztvevők többsége szívesen 
beszélget a rég nem látott, vagy az addig isme-
retlen kollégájával, hiszen nálunk érződik, hogy 
nem konkurenciát látunk a másikban.

A nap végére a  beígért tortázás maradt, 
ugyanis úgy döntöttünk, hogy itt ünnepeljük meg 
azt, hogy a MINKE tagság átlépte az 500-at.

Nektek köszönhetően (mivel a  továbbkép-
zés költségeinek egy jó részét az SZjA 1%-ból 
finanszírozzuk) nagyon kedvező áron tudjuk biz-
tosítani a részvételt a MINKÉ-s továbbképzésre, 
ezért buzdítunk mindenkit, hogy ha tud, nálunk 
vegyen részt a mérlegképes könyvelők kötelező 
továbbképzésén, melyet azzal a  hozzáállással 
bonyolítunk le jövőre is, hogy „Ha már kötelező, 
legyen hasznos és jó is egyben, valamint érez-
zük jól is közben magunkat!”.

A 2019-es továbbképzésünk időpontja: 2019. 
október 28-29-én lesz, jelentkezni év elejétől 
lehet majd erre.

Idén másodIk alkalommal – 180 fő részvételével – került megrendezésre az 
Igencsak különleges, „mInké-s” mérlegképes továbbképzés. AkI OTT VOLT, MáR 
tudja, mIben más a mI továbbképzésünk a többInél, akI azonban máshol szerezte 
meg a kredItpontjaIt, megmutatjuk, mIlyen Is volt ez a két nap, együtt.

Mérlegképes könyvelők  
kötelező továbbképzése – 2018
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A Békés-megyei MINKÉ-s csapat A győri szakmai napunk résztvevői

Sűrű volt a november vége, gőzerővel dolgoztunk 
az Adóváltozások dióhéjban kiadványon, a  szo-
kásos „Adóváltozások 2019” konferencián való 
részvétel, valamint a rendkívüli közgyűlésünk idő-
pontja is erre az időszakra esett, míg a két szak-
mai napunkat is november végén bonyolítottuk 
le. Kezdjük az elején. 2018 év eleje volt, mikor 
meghirdettük az „SZjA 1% gyűjtési kampányt” 
azzal, hogy megígértük Nektek, hogy abban a két 
régióban, ahonnan arányosan a legtöbb felaján-
lás érkezik, ellátogatunk, és összehozunk egy 
olyan szakmai programot, ahol nem csak tanulni, 
hanem egy kicsit beszélgetni is lehet. Épp ezért 
is volt lényeges, hogy május 20-ig vezessétek, 
hogy hány adóbevallásban, milyen 1%-os össze-
geket tudtatok hozzánk „irányítani”. Bekértük 
ezeket az adatokat, mely adatszolgáltatás során 
összesen csupán kb. 3,5 millió Ft  érkezett, de 
emellett sokan jeleztétek, hogy aktívan részt vet-
tetek a  munkában, és gyűjtöttetek nekünk, de 
ezek összegét nem vezettétek. Nos, ez valóban 

így is volt, ugyanis több, mint 2 MFt-tal kaptunk 
többet, mint amiről adatszolgáltatás érkezett, 
tehát valóban nagyon sokan segítettek, minden-
féle nyilvántartás nélkül. Az adatok összesítése 
azt az eredményt hozta, hogy a  Békés megyei, 
illetve az Észak-magyarországi régióban dolgozó 
tagjaink voltak a legaktívabbak, így már nyár ele-
jén tudtuk: Békéscsabán, és Győrben lesz 1-1 
rendezvényünk. Bár a  felajánlások tekinteté-
ben természetesen a budapesti és Pest megyei 
tagoktól is jelentős összeg érkezett, azonban ez 
– a régió magas taglétszámával történő arányo-
sítás miatt – lecsúszott a harmadik helyre.

Megállapodtunk a  helyi régióvezetőkkel az 
időpontban, illetve felkértük őket az előadások 
megtartására, majd megkerestük a  legmegfele-
lőbb helyszíneket, és elkezdődtek a  „szokásos” 
rendezvényszervezési feladatok.

Mindkét helyszínre szép számmal érkeztek 
a jelentkezők – a rendezvény (irodánként 2 főig) 
INGYENES volt –, így  Békéscsabára kb. 40, míg 

egyesületünk két legaktívabb régIóját jutalmaztuk év végén,  békéscsabán 
és győrött szerveztünk szakmaI napot, ahova elsősorban a  régIóban dolgo-
zó tagokat vártuk, de természetesen mIndenkIt nagy örömmel fogadtunk. 
a rendezvényeken az adóváltozások mellett beszéltünk arról Is, hogyan lehet 
a gyakorlatban könyvelésI díjat emelnI.

Győrbe kb. 60 Kollégát vártunk. Sajnos a rendez-
vényre jó néhányan nem jöttek el, így az év végi 
szakmai napunk tényleges létszáma nem érte 
el a 100 főt, mégis sikerként értékeltük mindkét 
helyszínen az összejövetelt.

Békéscsabán Kneifelné Szilágyi Mária 
(Pro-Help Kft.), Győrött Oláh Gizella (Két Könyv 
Kft.) tartotta az adóváltozásokról szóló tájé-
koztatást. Mindkét előadónk 2011 óta tagja 
a  MINKÉ-nek, az adott régió meghatározó szak-
mai személye, akik felkészülését és előadását 
ezúton is köszönjük.

Az adóváltozásokról szóló tájékoztatást 
követően elnökünk tartott előadást arról, hogy 
milyen módszereket alkalmazhatunk, ha köny-
velési díjakat szeretnénk emelni. Az előadásban 

szokás szerint jó néhány olyan gyakorlati tipp is 
elhangzott, melyet a  résztvevők azonnal alkal-
mazhatnak is.

Muszáj megemlíteni azt a  megdöbbentő 
tényt, hogy a  győri rendezvényen finoman 
szólva is nem csupán a  környékről érkeztek 
a  tagok. Bár a  résztvevők zöme megyei volt, 
érkeztek Kollégák Szentgotthárdról, Budapest-
ről, Egerből, Salgótarjánból, jászberényből, de 
még Mohácsról is! 

Úgy láttuk, nem csak nekünk, hanem vala-
mennyi jelenlévőnek nagy öröm volt a  találko-
zás, és mindenki úgy ítélte meg, hogy jó döntés 
volt az őszi szakmai napon történő részvétel!

A rendezvények mindkét helyszínen svédasz-
talos vacsorával, jóízű beszélgetéssel zárultak.
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Egy jó könyvelő időben felkészül a várható adó-
változásokra. Miután megjelent a tervezet, erről 
beszélgettünk, érintve minden olyan teendőt, 
amit még az idén érdemes megtenni/kihasz-
nálni, hiszen erre nagy valószínűséggel később 
már nem lesz lehetőség.

Az évközi jogszabályváltozások terén kaptunk 
egy kis útbaigazítást adószakértőnktől. Miben 
maradt, miben új az Art? Emellett beszélgettünk 
a kezdő vállalkozások által elkövetett hibákról is, 
ill. gyakorlati tippet is kaptunk, melyet adóellen-
őrzéseknél alkalmazhatunk.

Nem igazán találunk olyan könyvelőt, akit az 
online számlázás valamilyen szinten ne érin-
tett volna. Számos kérdésre kaphattunk választ 
a  szoftverekkel, és az akkor még csak „várt” 
online számlázással kapcsolatban

A NISZ-től érkezett vendégünk tájékoztatott 
 MINKEt. Elmondta, hogy a cégkapuval kapcsolat-
ban mi a NISZ tapasztalata, és jó néhány gyakor-
lati tanáccsal is szolgált a könyvelőknek. Szóba 
jött a KAÜ, ill. az e-papír is, mint idei új rendszer.

JÚNIUS JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

Vendég: Szetey Ágnes • Téma: Online számlázás Vendég: Pándi Boglárka • Téma: Cégkapu, KAÜ

Vendég: Bálint József 
Téma: Az „új” Art

Vendég: dr. Kovács Emese 
Téma: Aktuális munkaügyi kérdések 

Vendég: Oláh Gizella 
Téma: 2019-re várható adóváltozások

Vendég: Nagy György 
Téma: Munkerőgazdálkodás

hónapról hónapra – Immár egy éve – jelentkezIk magazInműsorunk, ahol 
mIndIg egy-egy témát veszünk górcső alá az adott téma szakértőjével. 
akI lemaradt valamelyIk adásról, weboldalunkra bejelentkezve bármIkor 
vIsszanézhetI a műsorokat.

Néhány aktuális téma mellett elővettünk pár 
örökzöldet is. Egyre gyakoribb jelenség a „Home 
Office”, ennek munkajogi körülményeit jártuk 
körül. Emellett részletesen foglalkoztunk a mun-
kaviszony megszűnésével, megszüntetésével is.

Sok könyvelőnél égető probléma a  munkaerő 
kiválasztás, megtartás, motiválás. Ezt a  prob-
lémakört jártuk körül a  beszélgetésben, kitérve 
a könyvelőiroda vezető felelősségére és legfőbb 
tulajdonságaira.

Körülbelül egy éve, nagy izgalommal kezdtük el 
legújabb szakmai tevékenységünket, a  Mérlegelő 
Magazin forgatását. Szokatlan volt a  helyzet, 
hogy kamerák előtt beszélgessünk, és bizony jó 
néhány adást kellett leforgatni ahhoz, hogy kicsit 
fesztelenebbek legyünk a kamerák előtt. Tapasz-
taljuk, hogy egyre többen nézitek ezt a könyve-
lői magazinműsort, mellyel kapcsolatban még 
negatív visszajelzés nem  érkezett. Túl vagyunk 

az első évadon, már több, mint 12 beszélgetést 
vettünk fel, mely olykor igazán nem volt könnyű. 
Tudjuk, hogy sokan kíváncsiak vagytok arra, hogy 
hogy is zajlik egy ilyen forgatás, milyen körülmé-
nyek között dolgozunk, ezért most bekukkan-
tást engedünk a kulisszák mögé ezzel a néhány 
„werkfotóval” – majd röviden visszatekintünk, 
hogy kikkel, milyen témákkal találkozhattatok az 
elmúlt fél évben.
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Ági, mesélj kérlek néhány szót magadról, hogyan 
lettél könyvelő?

Édesanyám és édesapám is irodai tevékenység-
gel foglalkozott, szóval már gyerekkoromban is 
elég sokat találkoztam papírokkal, nyilvántar-
tási rendszerekkel. Elvégeztem a közgazdasági 
főiskolát Gyöngyösön, majd az egyetemi képzé-
sét is, mellette a főiskolán elindult a mérlegké-
pes tanfolyam is, azt is megcsináltam, így már 
 2005-ben megszereztem a könyvelői képesíté-
seket. 

Sokéves tapasztalatgyűjtés után 2013-ban 
megalapítottam a saját vállalkozásomat köny-
velőként, azóta is főállásban önálló könyvelőként 
dolgozom. Tavalyi évben elvégeztem az IFRS 
mérlegképes könyvelői tanfolyamot is, folyama-
tosan képzem magam. 

Mi az, amiben szerinted más vagy, mint egy átla-
gos könyvelőiroda?

Szerintem abban, hogy a  könyvelést nem úgy 
tekintem, hogy „hozott anyagból adatrögzí-
tés és adóbevallás készítés”, hanem egy kicsit 
komplexebben, rendszerszerűen gondolkodom. 
Egyben vagyok pszichológus és minden szak-
mához egy picit értő ember. Nagyon gyorsan 
követem le a modern technika fejlődését, min-
den fajta elektronikus és a  szakmát elősegítő 
fejlesztéseket a  lehető leghamarabb alkalma-
zom, és nagyon rugalmas vagyok a munkaterü-
letemben. 

Mit tartasz még erősségednek?

A munkánál, melyről a pályázatom szólt, szin-
tén előnyömre származott ez a  két tulajdonsá-
gom. Az egy elég nagy volumenű munka volt, és 
nagyon fontos volt hozzá az aprólékos, sziszte-
matikus adatfeldolgozás, illetve a  munkafolya-
matok elvégzése.

A pályázatod sikere nem csak a Te érdemed, nem 
egyedül tudtál sikeres lenni. Mondj erről néhány 
szót!

Igen. Nagyon sokat köszönhetek két, nálam 
tapasztaltabb szakembernek – a helyi Könyv-
vizsgáló kamara elnökasszonyának és egy egri 
adótanácsadó úrnak –, rengeteget tanultam 
tőlük, illetve őáltaluk juthattam ahhoz a  lehető-
séghez, amiben, a  pályázatomban is írtam. Sőt 
ennek köszönhetem, azt is hogy a  könyvelőiro-
dámat elég jelentős cégek keresik már meg. 

Hogy élted meg azt, hogy elnyerted a  Könyvelői 
Nívó Díjat?

Számomra teljesen hihetetlen volt, soha nem 
pályáztam, nem is nyertem soha semmit. A kisfi-
amat kérdeztem meg, hogy elküldjük-e. Ő nyomta 
meg az entert, hogy „Anya, próbáld meg!” – úgy-
hogy szerintem ő hozott szerencsét. 

Mi az, amit te a  legfontosabbnak tartasz a mun-
kád során?

A naprakész szaktudást, illetve, hogy ne féljünk 
attól, amit nem ismerünk, mert rengeteg ingye-
nes és fizetős fórum van, ráadásul most már 
a hatóságok is nagyon segítőkészek. Folyamato-
san tanulni kell, folyamatosan képezni magunkat 
és nem félni a változástól. 

Kakuk Ágnes, EXTRAFER Kft. (Felsőtárkány)

Mikor kezdtél el könyveléssel foglalkozni?

Tulajdonképpen az első igazi munkahelyemen 
már könyvelőként dolgoztam, a mára már meg-
szűnt Herz Szalámigyárban voltam anyagköny-
velő. Itt szerettem meg a szakmát.

Mióta van saját vállalkozásod?

A Berander Kft. családi vállalkozás, melyet a fér-
jemmel hoztunk létre még 2009-ben Vácon. 
Ő  elektronikával foglalkozott, én meg a  saját 
cégünket könyveltem, a  saját cégünkön gyako-
roltam.  2012-ben nyitottuk meg irodánkat Gyön-
gyösön. A  két telephely egymást kiegészítve 
működik. Cégünkben 2017-ben már négy fő 
dolgozott, ebből a  csapatból hármunknak van 
három gyermeke, egy kolléganőnknek kettő. 
Büszkén mondhatom, hogy családbarát munka-
hely vagyunk, bár ezzel a „címkével” nem rendel-
kezünk. Mind a munkaidő, mind a szabadságok 
figyelembe veszik az iskolai, óvodai programokat, 
a  szüneteket. Elengedhetetlennek tartom, hogy 
az anyukák ott legyenek az iskolai ünnepségen 
vagy a versenyeken, ne stresszeljenek a család 
és a munkahely közötti egyensúly megteremté-
sén, ezért mi a munkaidőt rugalmasan kezeljük.

Mi az, amiben úgy érzed, másképp gondolkozol, 
mint más könyvelők?

Munkánk során nagyon fontos az ügyfelek részé-
ről a  bizalom, a  jó kapcsolat kialakítása. Ennek 
erősítése érdekében a  nagyobb ügyfeleinkkel 
időközönként könyvelőnapot tartunk, elmegyünk 
a vállalkozáshoz, a gazdálkodás áttekintésén túl 
segítünk az adminisztrációs munkatársnak az 
ügyviteli feladatok egyszerűbb, hatékonyabb ellá-
tásában, a bizonylatok kezelésében. Bár ez nem 
szokványos könyvelőirodai szolgáltatás, a  mi 
tapasztalatunk az, hogy egy-egy ilyen nap után 
sokkal gördülékenyebben megy a közös munka, 
ami tulajdonképpen a  mi munkánkat is leegy-
szerűsíti. Cégünknél kiemelt figyelmet fordítunk 
arra is, hogy az új ügyfelekkel is kialakítsuk a jó 
személyes kontaktust. Fontos, hogy lehetősé-

get adjunk számukra, 
hogy feltegyék a  kér-
déseiket, a  bizonyta-
lanságaikat eloszlas-
suk. A  legnagyobb 
siker az, ha láthatunk 
egy céget – melyet 
együtt indítottunk – 
lépésről-lépésre fej-
lődni, és sikeres céggé 
válni. Az  elmúlt idő-
szakban kapott visz-
szajelzések azt igazol-
ják, hogy a  jó partneri 
kapcsolat, a korrekt-
ség, s az, hogy minden 
ügyféllel személyre 

szabottan, személyesen törődünk, vállalkozá-
sunk egyik erősségének tekinthető. Igyekszünk 
megfelelni a  gazdasági szereplők, a  hatóságok 
elvárásainak, hiszen egy jó könyvelő támogatja 
az általa képviselt vállalkozást, szakmai taná-
csokat ad, döntések előkészítésében, pénzügyi 
tervezésben vesz részt. A kötelező előadásokon 
kívül részt veszünk szakmai konferenciákon, és 
nem véletlenül vagyunk tagok a Minősített Köny-
velők Egyesületében sem, ahonnan nagyon sok 
szakmai és vállalkozásfejlesztési segítséget 
kapunk. 

Az ügyfeleid felé kommunikáltál-e erről a díjról? 

Természetesen, ez nekem és az egész csapat-
nak nagyon nagy büszkeség. Közösen ünnepel-
tük meg a  díjat egy kis sütizéssel. Szeretnénk 
megmutatni, hogy ez egy komoly szakmai elis-
merés. Úgy gondolom, hogy ez a  díj és az is, 
hogy az egyesülethez tartozunk erősíti a  bizal-
mat az emberekben. 

Mit tartasz a legfontosabbnak a munkád során?

Úgy gondolom, hogy minőségi munkát végezni 
csak úgy lehet, hogy meg van a megfelelő háttér, 
mind a munkában, mind a családban és egy szak-
mai háttér, ami mögöttünk áll, pl az egyesület. 

Radzik Bernadett, 
Berander Kft. (Vác)
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ÉV ELEJÉN 274 mInke tag úgy gondolta, felveszI a  kesztyűt, ÉS AkTÍVAN TESZ 
a  közösségünkért, a szakmánkért, mert kIjelentette, hogy segítI egyesületünket 
az szja 1% gyűjtésI kampányban. talán sokan csak tItkon reménykedtek abban, 
hogy Idén ősszel kImondhatjuk majd, hogy: 2018 a csodák éve!

Előző számunkban támogatói térkép is készült 
a  főszereplőkről, így láthattátok, hogy mely 
városokban hányan csatlakoztak a  kezdemé-
nyezéshez, melyből számos szolgáltatást és 
kiadványokat tudunk/tudtunk megvalósítani. 
Mindannyian halljuk, hogy százmilliós összegek 
tűnnek el bizonyos projekteken nyomtalanul, azt 
gondoljuk, mi bebizonyítottuk azt, hogy a  biza-
lommal és a támogatással hogyan kell élni, nem 
pedig visszaélni!

Az összefogásunk eredménye: 5.748.100 Ft 
kiutalt támogatás, ami 702 e Ft-tal több, mint az 
előző évi! Aki tisztában van azzal, hogy évről évre 
hogyan változnak a civil szervezetek részére tör-
ténő felajánlások, tudja, hogy országos szinten 
drasztikus csökkenés tapasztalható, épp ezért 
is minden elvárást felülmúltatok, amit hálásan 
köszönünk, és gratulálunk Nektek!

De lássuk csak, melyek azok a  tevékenysé-
gek, amelyek nem lennének, ha nem kaptunk 
volna ilyen jellegű támogatást, mondhatjuk úgy 
is, lássuk, mire elég 5,7 MFt:

1. November 22-én Békéscsabán, november 
23-án pedig Győrben tartottunk zártkörű 
szakmai rendezvényt, melyen minden iroda 
2-2 fővel ingyenesen részt vehetett. A rendez-
vényeken közel 100 tagunk vett részt (erről 
bővebb beszámolót találtok a 8-9. oldalon).

2. December elején idén is kiadtuk (és ingyene-
sen postázzuk minden MINKE Tag részére) 
a  tavaly nagy sikert aratott „Adóváltozások 
dióhéjban” kiadványunkat. A  kiadványt elér-
hetővé tettük külsős könyvelőirodák számára 
is, akik 4.000 Ft-ért juthattak hozzá.

3.  Folyamatosan, havi gyakorisággal jelent-
kezünk a  Mérlegelő magazinműsorunkkal, 

ami az online megjelenése miatt bárhon-
nan kényelmesen elérhető. A  kapott 1%-ból 
fedezni tudunk egy egész éves műsorgyártás 
költségét, így egy éven át, havonta 30-40 per-
ces, extra szakmai tartalommal jelentkezünk!

4. Folyamatosan biztosítjuk a  szakmai kér-
dezz-felelek szolgáltatásunkat, tanácsadóink 
maximum 3 munkanapon belül válaszolnak 
a felmerülő, egyre több kérdésre.

5. Kiadunk, és postázunk egy új szakmai kiad-
ványt legkésőbb februárig.

6. 2019-ben is hihetetlenül kedvező áron tud-
juk biztosítani a mérlegképes továbbképzést 
minden Tagunknak. Voltak, akik már az idei 
továbbképzésen jelentkeztek, januártól pedig 
megnyitjuk bárki számára a  jelentkezést. 
MINKE Tagként 5.900 Ft-os áron, míg nem 
MINKÉ-sként 9.900 Ft-os, vagy 22.700 Ft-os 
áron vehet valaki részt a  mi mérlegképes 
továbbképzésünkön.

Hálás szívvel köszönjük valamennyi Tagunk 
nevében ismételten azoknak a  könyvelőknek 
a  munkáját és figyelmességét, akik részt vet-
tek ebben a munkában, és a mi adószámunkkal 
töltöttek ki SZjA bevallást! Nélkületek a  fentiek 
nem jöhettek volna létre! Tudjuk, hogy évről évre 
nehezebb lesz a dolgunk, egyre kevesebben fog-
ják kérni a segítséget a bevallások során, de már 
mindenki látja, hogy a valódi összefogás, az igazi 
csapat ereje csodákra képes!

Hogy ezt a  csodát jövőre meg tudjuk-e 
ismételni, egyelőre nem tudjuk, de hogy ismét 
az ország valamennyi pontjáról összefognak 
a  kisebb és a  nagyobb könyvelőirodák e  közös 
célért, abban biztosak vagyunk!

Milyen kiadványt szeretnél? – hangzott a  kérdés 
ősszel, melyre néhány napon belül 140 visszajel-
zés érkezett, melyet nagyon köszönünk. Három, 
jól elkülöníthető irányt fogalmaztunk meg, és 
a döntésben kértük a segítségeteket.

El tudunk készíteni egy úgymond „Könyvelő-
választási segdélet”-et, ami a potenciális partne-
reket célozza meg, ezáltal az ügyfeleink, a cégve-
zetői cégcsoport felé történt volna kommunikáció, 
azonban ezt a gondolatunkat támogattátok a leg-
kevesebben, csupán a szavazatok 10%-át kapta 
ez a  kaidvány ötlet. Kissé meglepőnek tűnik az 
eredmény, azonban tudjuk, hogy ez nem amiatt 
van, hogy ne lenne fontos e  terület, hogy kissé 
megtanítsuk a laikus vállalkozókat a könyvelő és 
könyvelő közötti különbségre, hanem azért szüle-
tett meg ez az eredmény, mert ennél sokkal ége-
tőbb problémákkal kell megküzdenünk.

A második ötletünk az volt, hogy segíthetünk 
Titeket az ügyfélszerzésben, marketingben. 

Ez  az irány már jóval több szavazatot kapott, 
mint az előző, ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon 
sokan vagytok, akik nem akartok tovább növe-
kedni, hiszen akár most is kapacitáshiánnyal 
küzködtök, vagy épp olyan jól kialakítottátok az 
ügyfélkört, hogy nincs szükségetek újabb és 
újabb ügyfelekre. Nem merült feledésbe azon-
ban ez a gondolat, ugyanakkor a jövő évben biz-
tosan nem fogjuk megvalósítani.

A harmadik választási lehetőséget egy igen 
széles körben fogalmaztuk meg, hogy valami-
lyen adózási vagy számviteli, ill. egyéb, a mun-
kánk szakmai részéhez szorosabban kap-
csolódó szakmai kiadvány legyen. Ez  kapta 
a  szavazatok elsöprő többségét, több, mint 
67%-kal győzött ez az irány. Neki is kezdtünk 
már a  kiadvány elkészítésének, de ez egyelőre 
legyen titok. Az biztos, hogy valamennyi Tagunk 
hamarosan kézhez kap egy hiánypótló, szakmai 
kiadványt.

 

67,1%

22,9%

10%

Adózási, számviteli szakmai kiadvány
Ügyfélszerzés könyvelőknek
Hogyan válasszunk könyvelőt?

Milyen új, MINKE kiadvány készüljön?



Hozza át adatait az  
Armada Bérprogramba könnyedén!

Vegyen igénybe MINKE kedvezményt!

Szerezzen Armada programokat!
Készséges ügyfélszolgálattal segítjük.

Armada Bérprogram 2019.
• Okos bérszámfejtés
• Könnyű kezelhetőség
• Gyors beléptetés
• Egyszerű kiléptetés
• Munkaidőkeret kezelése tökéletesen
• Automatikus letiltás kezelés
• Könnyű önellenőrzés
• KSH bevallások
• Gyors adatimport régi bérprogramjából
• Egyszerű és gyors szoftverfrissítés
• Barátságos ügyfélszolgálat
• Könyvelőprogrammal összeköthető
• Munkaidő nyilvántartóval összeköthető

+36 1 2733 310
+36 20 9340 661
info@armada.hu
www.armada.hu
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