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A GDPR alig ismert buktatója  
a könyvelőirodában

Mivel törvénytisztelők, ezért a  könyvelőirodák vezetői jó előre felkészültek az adatvédelmi 
buktatókra, de legalábbis május 25-ig megoldották, hogy rendelkezzenek megfelelő adatvé-
delmi nyilatkozattal és szabályzattal.

Van azonban a GDPR-nak egy kevéssé ismert oldala!
Azt már minden könyvelő tudja, hogy ő  vagy könyvelőirodája nem adatkezelő, hanem 

adatfeldolgozó abban a vonatkozásban, hogy ügyfeleitől kapott személyes adatokat is fogad 
és feldolgoz. Az is világos, hogy innen kezdve ezt a státuszt érdemes szerepeltetnie az ügy-
feleivel kötött szerződéseiben. Még az is ismert, hogy ha az ügyfele egy szállítója kéri, hogy ő, 
mint könyvelő mutassa ki számára, hogy milyen személyes adatokat tárol róla, akkor ő, mint 
adatfeldolgozó köteles ennek eleget tenni.

Ez azonban jókora munka lehet. Ha a könyvelőprogramban könyvelünk egy ügyfelünknek 
mondjuk egy szállítói számláját és azt egy egyéni vállalkozó állította ki, vagy bárhol a szám-
lán – például aláírás – szerepel egy név, akkor annak a névnek a „tulajdonosa” már jogosult 
arra, hogy megkérdezze a könyvelőirodát, mit is tartanak róla nyilván.

Nehezebb ügy: sok könyvelőiroda végez bérszámfejtést is ügyfelei megbízásából. Így bér-
programja tele lesz személyes adatokkal, ez odáig megy, hogy még a megbízó alkalmazottai-
nak gyerekeinek a nevét is nyilvántartja, vagy akár a dolgozó valamely egészségügyi állapota 
is nyilván lesz tartva, akár még olyan cégnél is, amelyik nem TB-kifizető hely.

Emiatt felmerül annak a kérdése, hogy ki lehet-e nyerni a könyvelőprogramból vagy a bér-
programból a személyes adatokat, és ha igen, akkor mennyire egyszerűen? Ennek megoldá-
sát ugyanis szerepeltetni kell az adatvédelmi szabályzatban. Mit is? Hát azt, hogy ha valaki 
kéri, hogy közöljük vele, hogy milyen adatait tartjuk nyilván, akkor mit teszünk az adott szoft-
verekben, hogy pontos, megbízható kimutatást adjunk számára.

Más specialitásoknak is meg kell felelnie egy könyvelő- vagy bérprogramnak, de az is fon-
tos, hogy mennyire GDPR-barát az adott szoftver. Ha ugyanis nem az, akkor lehetnek benne 
olyan személyes adatok, melyeket a könyvelő munkája során használ, de amelyeket utólag 
nem tud lekérdezni és kimutatni.

Ezért a  Parallel Kft. javasolja, hogy használjon GDPR-barát könyvelő és bérprogramot, 
mint amilyen az Armada Könyvelési Rendszer vagy a Servantes Vállalatirányítási Rendszer 
Könyvelő modulja. 

www.armada.hu • www.servantes.hu
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TARTALOM Ajánló
Nagyon gyorsan telik az 
idő. A  2018-as esztendőből 
már eltelt 5 hónap, ismét túl 
vagyunk egy mérlegzárási 
időszakon. 

Ezen időszakban egyesü-
letünk tagjai számára folya-
matosan rendelkezésükre 
bocsájtottuk a  legfontosabb 

jogszabályi változásokat.
A decemberben indult Mérlegelő Magazinmű-

sorunkban a résztvevő szakértő interjúalanyok szá-
mos ötlettel, gyakorlati tippel segítették egyesületi 
tagjaink mindennapi számviteli, adókockázatainak, 
kihívásainak mérséklését.

Megtörtént a  közgyűlés. A  Felügyelőbizottság 
elfogadta egyesületi beszámolónkat. A  közgyűlé-
sen résztvevő egyesületi tagok pozitívan és előre 
mutatóan értékelték az egyesület munkáját. Bízom 
abban, hogy egyesületi tagjaink összefogása erő-
södik, és mindez megtestesül az évek óta emel-
kedő 1%-os felajánlások számában.

Változtak az adatvédelem szabályai. Egy új, 
szigorúbb és minden tagállam számára alkalma-
zandó szabályozás váltotta fel: GDPR néven. Egye-
sületünk ezen a téren sem hagyta magára tagjait, 
kidolgozott egy mintaszabályzatot, amely segíti 
a tagok törvényi megfelelését. Hab a tortán, hogy 
ezen kötelezettségeinknek a  május havi zárlati 
munkák közepette kellett megfelelnünk. De mint 
tudjuk, a könyvelő egy vasember és mindent kibír!

Miután túléltük a május havi hajrát, mindenkép-
pen azt tanácsolom adj magunknak egy kis kikap-
csolódásra időt!

Az ország számos városában szerveztünk 
helyi vezetőkkel Könyvelők Napját, egy igazi   
„Mér(l)egfelejtő” összejövetelt. Saját bőrünkön 
tapasztaljuk, hogy a  magányos harcosok kora 
lejárt, szükség van az összefogásra.

A rövid pihenő után azonban újra kell gondol-
nunk könyvelőirodai rendszerünk ügyvitelét, hiszen 
2018. július 1-jétől bevezetésre kerül az online 
számlázás is. 

Mindezek után vegyük ki jól megérdemelt sza-
badságunkat, melynek eltöltésére kellemes kikap-
csolódást és feltöltődést kívánok minden Egyesü-
leti Tagtársamnak!

Szommer Tímea
alelnök
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Exkluzív interjú Juhász Tiborral
Kedves Tibor! Talán kezdjük azzal, hogy igencsak 
érdekesnek ígérkezik ez az interjú, több okból is. 
Áruljuk el a kedves Kollégáknak, hogy az első ta-
lálkozásunk 2011-ben volt, amikor intenzíven jár-
tam az országot, és így kopogtattam be Hozzád is, 
teljesen gyanútlanul. Emlékszem, hogy miután vé-
gighallgattad a mondandóm, elismerésed fejezted 
ki, mely bevallom, nagyon jól esett, majd ezt köve-
tően elárultad, hogy Te ki is vagy tulajdonképpen, 
és elmondtad, hogy nagyjából ugyanazt csinálod, 
mint amibe mi kezdtünk. Te hogy emlékszel vissza 
erre a kb. 7 évvel ezelőtti találkozásunkra?

Pontosan ugyanígy emlékszem vissza. Nem 
hittem abban, hogy meg lehet teremteni annak 
a lehetőségét, hogy legyenek olyan kollegák, akik 
azt gondolják, ahhoz, hogy megfelelő minőségű 
munkát adjanak ki a kezük alól, ahhoz bizonyos 
szabályokat, korlátokat be kell építeniük az éle-
tükbe. Ennek egyszerű oka van, akkor már közel 
20 éve végeztem a tevékenységet, és volt, hogy 
300 vállalkozásnak a könyvelését végeztük ket-
ten. Amikor találkoztunk, addigra 100-ra csök-
kent a cégek száma és a  létszám kettőről, ötre 
növekedett. Ha  jól emlékszem, a  mondanivaló-
tok akkor is az volt, hogy 30-nál ne csináljon töb-
bet egy vállalkozó. Ide kell eljutni. 

Jelenleg hol, milyen keretek között találkozhatnak 
veled a könyvelők, adótanácsadók?

Az oktatás, amire a  legnagyobb hangsúlyt fekte-
tem, és a mi kapcsolatunk is talán ezért újult meg. 
Ennek a célja az (bár tudom, hogy sokkal-sokkal 
könnyebb oktatni, mint csinálni), hogy mások 
esetleg könnyebb utat járjanak be e szolgáltatás 
nyújtása terén. Az  oktatási tevékenységem kife-
jezetten ezt a kört érinti, azaz, akik könyveléssel 
foglalkoznak, tehát a  mérlegképes továbbképzé-
seknek akkreditált oktatója vagyok. Ez  a  legna-
gyobb – vegyük úgy, hogy – társadalmi közös-
ségi szerepem és publikálok néhány oldalon, igaz 
ez sok konfliktussal is jár. Természetesen ma 
is van mellette egy kicsi könyvelőirodám, mint 
a bevezető kérdésből már kiderült. Nyilván, annál 
nagyobb ez az iroda, mint aki egyébként egyedül 
csinálja, esetleg az otthonában végzi ezt a  tevé-
kenységet – amit én egyáltalán nem javaslok. Azt 
gondolom, hogy a könyvelés egy társas műfaj, és 

szükségünk is van egymásra, inkább segíteni kell 
egymásnak és nem pedig konkurenciát látnunk 
a kollegákban, ezért szeretnék tenni és teszek is.

Bár az az egyesület vagyunk, amely nem csak a fő-
városra koncentrál, hiszen nagyon jelentős a  vi-
déki régióink taglétszáma is, mégis valahogy úgy 
adódott, hogy eddig csak olyanokkal készült in-
terjú, akik leginkább Budapesten tevékenykednek. 
Én úgy tapasztaltam, némiképp más a helyzet vi-
déken, mint a fővárosban, részint könnyebb, részint 
nehezebb. Te mit tapasztalsz, miben más a vidéken 
dolgozó könyvelők élete, mint a fővárosiaké?

Nagyon jó a  kérdés. Én  vidéki könyvelő vagyok, 
ennek próbálok is jelentős hangsúlyt adni, ezt 
nagyon sokan nem is szeretik. Azt gondolom, hogy 
az ország abszolút főváros centrikus, valószínűleg 
a megjelenő volumen miatt. Talán egy kicsit egy-
szerűbb egyébként a  feladat a  fővárosban, főleg 
az igények, esetleg a  specializálódás lehetősége 
miatt. Én szerencsés vagyok, gyakorlatilag hozzá-
vetőlegesen negyed századosak az ügyfeleim is, 
tehát ebből a 90-es évekbeli 300-ból azok marad-
tak meg, akik komolyan is veszik ezt a  feladatot, 
nekik is köszönet és megbecsülés. Részben köny-
nyebb tehát vidéken, mert kiszámíthatóbb, mert 
nincs is annyi új, viszont nincs is annyi megszűnő 
se, ezért is kicsit kisebb a kockázat vidéken, ami 
a  vállalkozásokat illeti, viszont sokkal nehezeb-
ben érhető el az információ, illetve nincs kiugrási 
lehetőség sem. Azt is merem mondani, hogy 
a szakember réteg is, az információ is korlátozott. 
A  vidéki kollegák sokkal jobban megszenvednek 
az információ megszerzéséért. Ezért tartom fon-
tosnak vidéken is az oktatási tevékenységet, amire 
remélem, nem azért jönnek el a  kollégák mert 
kötelező, hanem azt szem előtt tartva, hogy ha egy 
előadáson legalább egy új információt hallanak és 
szélesíti az ismeretüket, akkor annak már értelme 
van, és megéri eljönni, igy csinálni is.

Úgy érzem, sok közös vonás van bennünk. Mind-
ketten szeretnénk tenni a könyvelőkért, és mind-
ketten megtapasztaltuk, hogy ez bizony nem 
könnyű feladat. Nehéz kimozdítani a könyvelőket, 
elcsábítani egy-egy rendezvényre, nagyon nehéz 
aktivitásra bírni az egyedül dolgozó Kollégákat. 
Milyen tapasztalataid vannak e téren?
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Már a  kérdésben benne van a  válasz, és köszö-
nöm is, igen, nagyon hasonlítunk egymásra. Tel-
jesen ugyanaz a véleményem és tapasztalatom. 
Talán az egyik okát úgy gondolom én, hogy egy-
szerűen nem akarunk társaslények lenni, és azért 
nem, mert konkurenciát látunk egymásban. Erre 
nincs szükség. Erre nagyon jó ez az Egyesület és 
ehhez csak gratulálni tudok, hogy legalább ezek az 
emberek elhiszik egymásról, hogy segíteni akarják 
és tudják egymás munkáját. Másrészt pedig az, 
hogy szerintem nincs még egy ilyen szakma, ami 
határidőből határidőbe él, és mindenki ellenőrzi, 
még egymást is. Emellett megmondom őszintén, 
a szakma olyan időbeosztást, elhivatottságot, és 
felelősséget igényel, amit nehéz összeegyeztetni 
a családi élettel, nagyon sok alkalmazkodást igé-
nyel. Én  is vezetek egy vidéki picike könyvelőiro-
davezető klubot, elképesztően nehéz összetartani 
őket és elképesztően nehéz egy időpontra össze-
hozni őket. Nem azért, mert nem akarnak jönni, 
hanem azért, mert minden napra kapnak új fel-
adatokat. Szóval elég feszített a könyvelők élete, 
nagyon nagy tisztelet nekik.

Mesélj kérlek egy kicsit a saját könyvelőirodádról! 
Mondj el nekünk egy sikersztorit, mi az a terület, 
amire szerinted a  leginkább oda kell figyelniük 
a könyvelőknek?

Ez nagyon nehéz, mert az oktatási tevékenysé-
gemből fakadóan azon szakértők közé tartozom, 
aki azért az általános adónemek egészét látja. 
A legnagyobb igény arra volna, hogy az ellenőrző 
hatóság az egyik adónem és másik adónemnek 
a hatásait ki tudja mutatni és megfelelő tájékoz-
tatásokat tudjon adni. Nem azt akarom ezzel 
mondani, hogy ezek az ellenőrző hatóságok nem 
tudják adónemenként kifogástalanul a  feladatai-
kat, de azt gondolom, hogy komplexen csak külső 
szakértő cégek vállalkoznak arra, hogy megte-
gyék ezeket. Mondok egy példát: volt egy fordí-
tott áfás ügyem, ami még most is rettenetesen 
nagy probléma, ami arról szólt, hogy annak elle-
nére, hogy volt már benne közigazgatási bírósági 
döntés, az adóhatóság az adózó érveit elfogadta 
és nem változtatta meg az adózás a módját. Van 
hatalmas kudarcom is (kinek nincs): az  a  szár-
maztatott jog, tehát magyarul, mi a fő értékesítés 
az áfában és mi-minek a sorsát osztja és ki, vagy 
kik az adóalanyok. Ez  még ma is okoz gyakori 
kavarodást. 1994-ben – tehát a  pályám nagyon 
elején – történt meg a legfelsőbb bíróságon, hogy 
a bíró ellenkezőleg döntött, mint ahogy a jogsza-

bály szólt. Nekem rosszul esett, ami miatt kive-
zettek a  tárgyalóteremből, majd kijött az akkor 
még APEH jogi képviselője, és azt mondta, hogy 
„juhász Úr, egyébként magának igaza van”, de 
ezzel én nem lettem kisegítve. A döntés ellenem 
született meg, de szerencsém is volt, mert az 
ügyfél is hallotta. Ekkor tanultam meg, hogy egy 
könyvelőnek, egy szakértőnek soha nincs igaza. 
Mindig azt az utat kell járnia, ami a megrendelő-
nek megfelel, figyelembe véve, hogy a jogszabályi 
környezet ezt lehetővé teszi-e. Az sem mindegy, 
hogy kockázatos adóügyeket hozok létre, vagy 
már meglevő kockázatot igyekszek mérsékelni. 

Azt gondolom, az az ember vagy, aki számára nem 
csak a  szakmai munka színvonala a  fontos, ha-
nem sok más tulajdonság, a  könyveléshez való 
hozzáállás is. Nem tudom, jól érzem-e ezt, ha igen, 
akkor szerinted mi a legfontosabb, amit elmonda-
nál mindenkinek?

Nagyon szépen köszönöm, én ezt abszolút így 
érzem. Azt kell tudni, hogy én a  közigazgatás-
ban dolgoztam. Úgy érzem, hogy abszolút nem 
vagyok vállalkozónak való, mert egyáltalán nem 
a  profit, ami dominál, vagy ami meghatározza 
a tevékenységem, sokkal inkább az ember. Éppen 
ezért, akkor, amikor a közigazgatásból kijöttem, 
alkottam egy mottót, és ez ott van a honlapon is: 
„Az ügy mögött ott az ember, ezt soha nem feledd 
el!”. Ebben is minden benne van. Ezt egyébként 
javaslom az ellenőrző hatóságnak is, hogy vegye 
figyelembe. Az adott adóügyek mögött élethely-
zetek vannak. Ezek az élethelyzetek keletkez-
hetnek szándékosságból, véletlenszerűségből, 
és ezeket nem lehet azonos módon elbírálni és 
megítélni. Minden egyes vállalkozónak azt javas-
lom, hogy a  gazdasági eseménynek a  valódi 
tartalmát állapítsa meg, és ennek megfelelően 
történjen ennek az adóelszámolása. A  kollégák 
igyekezzenek lehetőséget teremteni, hogy ezt 
megismerjék és igyekezzenek ennek megfele-
lően dokumentálni és elszámolni. A mai modern 
adóellenőrzés arról fog szólni, hogy kontroll ada-
tokra épülő kockázatelemzési eljárás keretében 
történő ellenőrzési kiválasztás történik. Van-
nak esetek, amikor a bizonylati mozgás és az 
esemény valódi tartalma között eltérés van, és 
innen már nagyon nehéz talpra állni. Ezt kellene 
elkerülni. Előtte kell szakértő véleményét kérni, 
a helyes elszámolás megismerése érdekében, 
és ilyen szakértő van sok az országban. Nekik 
nagyon köszönöm a munkájukat.
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Nekünk már délelőtt elkezdődött a program a fel-
ügyelő bizottság munkájával, akik tételesen kive-
sézték egyesületünk beszámolóját, a  főkönyvi 
kivonat, a leltárak, és elnök úr kiegészítő informá-
cióinak birtokában. A felügyelő bizottság az ülés 
előtt kb. egy héttel kapott meg minden szüksé-
ges anyagot, és élhetett az előzetes észrevéte-
lével, ill. kérdéseket tehettek fel még írásban az 
ülést megelőzően. Ez meg is történt, ugyanis igen 
komoly változások történtek 2016-ról a 2017-es 
évre. Részletesen kellett bemutatni a  felügye-
lőbizottságnak a  bevételek és költségek közti 
összefüggéseket, ill. a  rendezvényekkel, kiad-
ványokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat. 
A kérdésekre egyértelmű és gyors válaszok szü-
lettek, melyek sok esetben már nem is a  köny-
velői szakmával voltak összefüggésben, hanem 
egyéb technikai területekre is elkalandoztunk. 
A korábbi években sem mérlegképes továbbkép-
zést nem szerveztünk, sem Mérlegelő Magazint 
nem készítettünk, melyek ugyancsak látványo-
san „nyomot hagytak” a könyvelésünkben is.

A felügyelő bizottság tehát nem csak a beszá-
molót, hanem a  főkönyvi kivonatot is tételesen 
átnézte, és a beszámoló tervet teljes mértékben 
elfogadta. Örömmel kostatálták, hogy alakulá-
sunk óta a  legsikeresebb éven vagyunk túl, ami 
az eredményességet illeti, így egyhangúan meg-
egyeztek abban, hogy a  közgyűlésen a  beszá-
moló elfogadását fogják javasolni a  megjelent 
tagoknak.

13:30 perc: a  határozatképességhez több, 
mint 200 tag megjelenése kellett volna, ami az 
előző évek tapasztalata alapján nem volt vár-
ható. Gyors számolás után megállapítottuk, 
hogy a  közgyűlés határozatképtelen, majd egy 
kis kávészünet után elkezdődött a megismételt 
közgyűlés, mely a  hatályos jogszabályok értel-
mében a  megjelentek létszámától függetlenül 
határozatképes.

Sajnáljuk, hogy kevés tagunkkal tudunk ezen 
a hivatalos fórumon találkozni, ugyanakkor meg-
értjük, hogy sokan felesleges időtöltésnek tartjá-
tok a közgyűlésen való részvételt, hiszen látjátok, 
tudjátok, hogy folyamatosan dolgozunk, fejlődünk, 
ezért ezt az érdektelenséget nem negatív vissza-
jelzésként éltük meg. Véleményünk szerint ez épp 
olyan, mint az iskolai fogadóóra: akkor megyünk, 
ha gond van, és ahhoz a  tanárhoz, akivel valami 
baj van. Ha  minden rendben, feleslegesen nem 
utazunk órákat. A  beszámoló, valamint a  többi 
napirendi pont is – talán írni sem kell – egyhangú 
IGEN szavazással került elfogadásra, és mindany-
nyian együtt örültünk a közös, 2017. évi sikernek, 
mellyel 5.641 e Ft-os nyereséget tudtunk realizálni.

A beszámoló elfogadása mellett visszatekin-
tettünk a 2017. évi tevékenységünkre, kiadványa-
inkra és rendezvényeinkre, valamint tájékoztattuk 
a  jelenlévőket az idei terveinkről is. Első kézből 
értesülhettek pl. arról, hogy hamarosan elkészítjük 
a GDPR szabályzatot, de beszéltünk a „Könyvelők 
napja” regionális rendezvényekről, a Könyvelői Nívó 
Díjról, és sok egyéb szakmai tevékenységről is.

Bízunk benne, hogy annak ellenére, hogy való-
ban egy „kötelező protokoll” nálunk a beszámoló 
elfogadása, jövőre többen gondoljátok úgy, hogy 
részt vesztek az éves rendes közgyűlésünkön.

Közgyűlési beszámoló
Éves rendes KözgyűlÉsünKET aZ IMMÁR HagyOMÁNNyÁ vÁLT, MÁRcIUS 20–31. 

 Közötti időszaKban, idÉn március 27-Én tartottuK, mely ismÉt NagyON jó HaNgU-
LaTBaN TELT. bár mindenKineK jó előre – már januárban – KiKüldtüK a meghívót 
az esemÉnyről, mÉgis az összejövetel Kötelező jellege miatt igen KeveseKKel 
TUDTUNK TaLÁLKOZNI.

Munkában a Felügyelő Bizottság.
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Az 1% 100%-ban a tagoké

Azt gondoljuk (bár lehet, tévedünk), hogy min-
den civil szervezet kitörő lelkesedéssel fogadja 
a  NAV kiutalást, melyet végső soron „rajongói 
tábora” gyűjtött neki. Ahogy a legtöbb civil szer-
vezet, úgy mi is sokszor küzdöttünk likviditási 
gondokkal évekkel ezelőtt. A  működési költsé-
gek bizony jelentős összeget tesznek ki nálunk 
is, így az első évben a kiutalás egy részét ezekre 
a  költségekre kellett fordítsuk. Nincs is ezzel 
semmi baj, hiszen teljes mértékben szabályosan 
jártunk el (természetesen nem léptük át a meg-
engedett arányt), ugyanakkor maradt bennünk 
egy kis hiányérzet. jó lett volna az utolsó forin-
tig „visszaadni ezt a támogatást” azoknak, akik 
bizalmat szavaztak nekünk, de erre kezdetben 
még nem volt lehetőség.

Ezért is tekintjük mérföldkőnek a  2017-es 
évet, mikor eljutottunk odáig, hogy elég stabil 
a működésünk ahhoz, hogy a kiutalást  100%-ban 
csak olyan területekre tudjuk fordítani, mely 
a szakmai tevékenységünkkel összhangban van, 
és melyből valamennyi tagunk részesül. Hihetet-
len nagy öröm számunkra, hogy együtt – Veletek 
– ezt meg tudtuk valósítani, és fel tudtunk épí-
teni egy olyan rendszert, mely által megvalósít-
ható ez a nem mindennapi szemlélet, mint egy-
koron Robin Hood, visszaadjuk a gazdag királytól 
a népnek azt, amit csak tudunk.

De lássuk csak, hogy milyen folyamatos és 
eseti tevékenységeket végeztünk, milyen rendez-
vényeket, kiadványokat valósítottuk meg e támo-
gatásból:

1.  Mindenki számára elérhető a  „Szakmai kér-
dezz-felelek” szolgáltatásunk, melynek kere-
tében a  szakértők extra gyorsan (általában 
1-2  napon belül) válaszolnak a  kérdésekre. 
E szolgáltatás üzemeltetése Nektek ingyenes, 
a felmerült költségeket a támogatásból fedez-
zük. (FOLYAMATOS)

2.  Elkezdtük a  Mérlegelő Magazint, melyben 
havi gyakorisággal láthattok/hallhattok 
egy-egy 30-40 perces szakmai beszélgetést 
meghívott szakértőkkel. (FOLYAMATOS)

3.  Elkészíttettük az „Adóváltozások dióhéjban” 
kiadványt, és ezt postáztuk minden tagunk-
nak. (ESETI)

4.  Elkészíttettük a  GDPR adatvédelmi cso-
magot, melyet letölthettetek honlapunkról. 
(ESETI)

5.  A támogatásnak köszönhetően jelen-
tős, a  piaci árhoz képest óriási (több, mint 
 70%-os!) kedvezményt tudtunk/tudunk biz-
tosítani a  mérlegképes továbbképzésből. 
(ESETI)

6.  2017-ben az „Értelmező kéziszótár beszámo-
lóhoz” kiadvány elkészítését+postázását is 
ebből finanszíroztuk. (ESETI)
FIGYELEM! A  tájékoztatás nem teljeskörű, 

bármikor jelentkezhetünk újabb kiadvánnyal, ren-
dezvénnyel…

Hogy mit várunk, mire számíthattok 2017. 
második felében és 2018-ban? Nos, terveink ter-
mészetesen vannak, de hogy ezekből mit tudunk 
megvalósítani, azt még nem tudjuk. Ennek oka 
felettébb egyszerű: nem tudjuk, hogy szeptem-
berben a NAV értesítő levélben, majd ezt követően 
a kiutalás során milyen összeg fog szerepelni, de 
egyet ígérhetünk: továbbra is csak olyan költsé-
gekre fogunk fordítani, amelyek nem a mi műkö-
désünket, hanem a Ti szakmai munkátokat segíti!

Ui.: annyit azért elárulunk, hogy biztosan talál-
kozhattok év végén az „Adóváltozások dióhéj-
ban” tájékoztató füzetecskével, mely a 2019-es 
adóváltozásokat fogja összefoglalni, valamint 
egy új kiadványon is elkezdtünk dolgozni, amit 
szeretnénk még az idén eljuttatni Hozzátok 
(bízunk benne, sikerül is majd), de hogy ez miről 
fog szólni, az legyen egyelőre titok...

büszKÉK vagyunK arra, hogy eljutottunK egy olyan szintre, miKor a nav által 
Kiutalt szja 1%-ból már nem Kell műKödÉsi KöltsÉgeKre fordítanunK. ez nagyon 
Nagy DOLOg, Nagy öRöM, HISZEN így vaLóBaN MINDEN TÁMOgaTÁS vISSZa TUD jUTNI 
KöZvETETTEN NEKTEK, TagOKNaK.
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Már 2017-ben is lehetetlennek tűnt, hogy valaki 
a korábbi évhez képest több SZjA 1%-ot tud gyűj-
teni, idénre ezt már gyakorlatilag mindenki ki is 
meri mondani. Bár nyilván olykor-olykor hallani 
SZjA 1% felajánlásra buzdító felhívást is, mégis, 
a „Nem kell csinálnod semmit, a bevallásod akkor 
is beadottnak minősül!” hangok sokkal erősebbek. 
Aki tanult egy kis pszichológiát, meg tudja jósolni, 
hogy egy ilyen „szuper” automatikus rendszernek 
milyen hatása lesz a civil szervezetek felé történő 
felajánlások mennyiségére, és ezzel együtt termé-
szetesen összegére is. Az, hogy a rendelkezéshez 
külön tevékenységet kell végezni (akár on-line, 
akár papír alapon), sokak kedvét elveszi attól, 
hogy támogassák kedvelt szervezetüket.

2017. szeptemberében – mikor a NAV közzé-
tette a  listát a  felajánlott összegekről, készítet-
tünk egy összehasonlítást, hogy hogyan változott 
az SZjA felajánlás 2016-hoz képest. Az  összeg, 
ill. a  felajánlók db száma tekintetében is termé-
szetesen csökkenő tendenciát jósoltunk, mely 
be is igazolódott, ám ennek nagyságrendje döb-
benetes volt számunkra is. A két év viszonylatá-
ban az SZJA 1%-ot felajánlók száma több, mint 
475 ezer fővel, a felajánlott és – a civil szerveze-
tek valamint az egyházak részére – kiutalt támo-
gatás pedig 1.678 MFt-tal csökkent összességé-
ben. Igen, nem csalás, nem ámítás, jócskán több, 
mint 1,6 Mrd Ft maradt az államkasszában!

Könyvelőként tudjuk, hogy ennek a  csökke-
nésnek oka nem az, hogy 2016-ra újabb és újabb 
SZjA kedvezmények kerültek bevezetésre, ezál-
tal kevesebb volt az alapja a rendelkezésnek (így 
az 1% is), hanem egy roppant praktikus változás: 
a bevallástervezet bevezetése.

Míg 2017-ben viszonylag későn küldte meg 
a NAV a bevallástervezeteket, az idén már már-
ciusban mindenkihez eljutott, emiatt biztosak 
vagyunk abban, hogy a  2018-as évben tovább 

fog csökkenni azok száma, akik beküldik adójuk 
1%-áról a rendelkező nyilatkozatot. Megszűnt az 
NY29-es „rendszer” is, ezzel együtt egy további 
lehetőség is kiesett, ahol esetleg felhívták a mun-
kavállalók figyelmét a rendelkezés lehetőségéről.

Ebben a  helyzetben kell tehát megállni 
a  helyünket, most kell bizonyítanunk azt, hogy 
létezik valódi összefogás, és azt, hogy a MINKE 
egy élő, és tenni akaró közösség, ahol a  közös 
célok kötik össze az ország valamennyi pontján 
dolgozó Kollégákat.

Év eleji felmérésünkben megkérdeztünk Tite-
ket arról, hogy hogy gondoljátok, vajon tudjátok-e 
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MINDENKI TUDja, HOgy EgyRE NEHEZEBB SZja 1%-ot gyűjteni. a  nav általi 
fejlesztÉseK, És az általános Közöny, az emberi lustaság És az „ez a pár száz, 
pár ezer forint úgysem számít” hozzáállás erősíti egymást, És mind Kevesebb 
És Kevesebb az, aKi a  megváltozott KörülmÉnyeK Között is fontosnaK tartja 
azt, hogy rendelKezzen adója 1%-áról. a minKe csapata az idÉn egy rendKívüli 
DOLOgRa vÁLLaLKOZOTT… 
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segíteni idén munkánkat, láttok-e esélyt arra, hogy 
azoknál a magánszemélyeknél, akik Rátok bízzák 
a rendelkezést, a mi adószámunkat tüntetitek fel 
kedvezményezettként? A  sok-sok pozitív választ 
az itt található „támogatói térkép”-en láthatjátok, 
ahol 1-1 kis zöld pont egy-egy olyan Tagot, olyan 
lelkiismeretes könyvelőiroda vezetőt jelképez, aki 
igent mondott a kérésünkre, és aki részt vállal az 
SZjA 1% gyűjtési kampányunkban. Azon a  tele-
pülésen, ahol egynél több Kolléga csatlakozott 
ehhez a kezdeményezéshez, a település zöld jelö-
lésében számmal jeleztük az irodák számát, így 
mindenki, aki segíti munkánkat, megtalálhatja 

magát akár egy önálló helyen, akár egy nagyobb 
városban a nagyobb jelölés részeként.

Ezúton is hálásan köszönjük, hogy ennyien áll-
tatok ki tevékenyen a szakmánkért! Hisszük, hogy 
ennek a hihetetlen összefogásnak az idén is meg-
lesz az eredménye!

2017-ben 1.915 db felajánlásban lett megjelölve 
egyesületünk, amely során a szeptemberi NAV érte-
sítő levél 5.045.898 Ft-os összeget tartalmazott, 
melyet természetesen meg is kaptunk. A térképen 
szereplő Kollégák célja 2018-ban nem más, mint az, 
hogy túlszárnyaljuk a tavalyi összeget. Sokan még 
mindig nem hisznek abban, hogy ez lehetséges, de 

az biztos, hogy a siránkozás és sajnálkozás helyett 
274 tagunk azt választotta, hogy megpróbálja ezt 
a lehetetlennek tűnő vállalkozást. 

Azt tudni kell, hogy már a tavalyi támogatást 
is 100%-ban szakmai tevékenységünkre – olyan 
projektek finanszírozására – fordítottuk, mely tag-
jaink munkáját segíti. Bár lehetett volna, 1 Ft-ot 
sem költöttünk működési- és reklámköltségre 
a kapott támogatásból, és ez a célunk jövőre is! 
Hogy mi mindent tudtunk megvalósítani a támo-
gatásból, ezt egy külön cikkben írjuk le. 

„A mai világban lassan ismeretlen fogalom 
a  bizalom, a  becsületesség, a  mások segítése. 
A MINKE egy kis sziget a könyvelőknek Magyaror-
szágon, ahol ezek az értékek még jelentenek vala-
mit. Ezért is hihetünk abban, hogy ez a kemény küz-
delem sikerrel járhat.” 

Hány és hány szervezetről hallani, hogy visz-
szaélnek a kapott bizalommal, és a kiutalt pén-
zeket magáncélra, luxusutazásokra felhasználva 
költik el. Magánemberként is, de könyvelőként 
méginkább nehezen hisszük el, hogy a  több 
millió forintot valóban arra a  célra fogják fel-
használni, amelyre a felajánlók szánták. Ez még-
inkább megnehezíti a munkánkat. Azt, hogy ige-
nis álljatok ki a szakmánkért, és vállaljatok részt 
Ti  is aktívan munkánkban! Hálásan köszönjük 
ezt a bizalmat, melyre kollégaként, szakmai társ-
ként nagyon vigyázunk. Ne csodálkozzatok tehát 
azon, hogy olykor-olykor megkérdezzük, hogy 
mire fordítsuk a kapott támogatást, melyik ötle-
tet, melyik projektünket valósítsuk meg.

Ha azt gondolná valaki, hogy nehéz dolgunk 
van, és nagy a felelősség, hogy a kapott, több mil-
lió forintos támogatást hogyan, miként használjuk 
fel, azt mondanánk: egyrészt igaza van, másrészt 
nincs. Nagyon könnyű a  dolgunk abból a  szem-
pontból, hogy egyetlen dolgot kell szem előtt tar-
tani: a Tagság igényeit. Mindezt a munkát, a szak-
mai tevékenységet pedig lelkiismeretesen kell 
végezni. Ennyi a titok. Az, hogy ennyien biztosítot-
tatok MINKE-t az együttműködésetekről, azt bizo-
nyítja, hogy ezt sikerült megvalósítani az elmúlt 
időszakban az efféle mentalitást. Nehéz a dolgunk 
viszont abból a szempontból, hogy már 4-5 ember-
nél is különböző igényekkel, különböző elvárások-
kal találkozunk, 400 Kollégának megfelelni – olyat 
megvalósítani, ami mindenkinek egyaránt jó – 
pedig lehetetlen. Épp ezért elnézést kell kérjünk 
azoktól, akik egy-egy új, vagy régi szolgáltatásra 
nem tartanak igényt, azt haszontalannak tartják. 
Igyekszünk olyan tevékenységeket végezni, mely 
a tagság nagy része számára elérhető, és hasznos.
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MINKE támogatói térkép
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egyesületünK alaKulása óta fontosnaK tartja, hogy a tagoKKal összhangban 
vÉgezze tevÉKenysÉgÉt. Épp ezÉrt adtunK idÉn is lehetősÉget mindenKineK 
arra, hogy elmondja vÉlemÉnyÉt a 2017-es Év tevÉKenysÉgÉvel Kapcsolatban, 
valamint feltettüK azt a KÉrdÉst is, hogy van-e valami, amit hiányoltoK, van-e 
valami új ötlet 2018-ra.

Tapasztaljuk, hogy a  mai világban roppant gyor-
san és hatékonyan lehet egy-egy felmérést 
végezni, egy jól megszerkesztett űrlap, egyetlen 
központi e-mail, majd jönnek a válaszok. Egy-egy 
gyors igényfelmérésnél mi is alkalmazzuk ezt 
a  módszert, azonban ez a  megoldás, azon kívül, 
hogy valóban gyors, személytelen is egyben, és 
nem igazán van lehetőség a valódi sajátosságok 
figyelembevételére. Igaz ez abban az esetben is, 
ha teszünk egy-egy közvéleménykutatásba üres 
szövegmezőt, ahol lehetősége van a  válaszadó-
nak gondolatainak leírására. Nyilvánvalóan nem 
írunk le mindent, amit személyesen elmondanánk, 
nem alakul ki beszélgetés egy-egy kérdőív kitöl-
tése során, mégis elterjedt „piackutatási forma” 
ez, hiszen egy több száz fős telefonos, személyes 
felmérés hónapokat vesz igénybe, és rengeteg idő- 
és energiabefektetéssel jár. Így volt ez nálunk is...

Célunk az volt, hogy mindenkit elérjünk, min-
denki véleményét meghallgassuk, ezzel is bizo-
nyítva, hogy nálunk valóban mindenki szava 
számít, minden Tag egyenlő. A  januárra már 
400 fölé duzzadt taglétszámunk, és a tagonként 
olykor 15-20 percesre sikerült, vidám telefon-
beszélgetés következtében ez a  felmérés több, 
mint 1 hónapig tartott. Ezúton is köszönet Barta 
Andinak – titkárságvezetőnknek –, akinek nem 
kevés energiájába telt a  teljes tagság felhívása, 
és a  beérkezett visszajelzések rendszerezése. 
Bár természetesen nem értünk el mindenkit, 
a  teljes tagság több, mint kétharmadával sike-
rült beszélni. Ezáltal azt gondoljuk, valóban reális 
képet kaptunk arról, hogy jó irányba tartunk-e.

Nagyon szépen köszönjük, hogy pozitívan 
fogadtátok ezt kis „zaklatásunkat”, nagyon-na-
gyon sok pozitív visszajelzés érkezett Tőletek. 
El sem tudjátok képzelni, milyen feltöltődés volt 
hallani, hogy bíztattok MINKE-t, tetszik, és szere-
titek azt, amit csinálunk! Megerősítettétek ben-

nünk, hogy jó irányban haladunk, többen mond-
tátok azt is, hogy nem kell semmi új, semmi 
más, csak csináljunk tovább mindent ugyanígy, 
ugyanilyen lelkiismeretes munkával. 

2017-ben Nektek köszönhetően számos új 
olyan szolgáltatást találtunk ki, ami biztosak 
vagyunk abban, hogy a  jövőben is sok hasznot 
fog hozni Nektek. Higgyétek el, hogy ez Nélküle-
tek, a Ti ötleteitek nélkül nem valósulhatott volna 
meg! – épp ezért van szükség az őszinteségre 
a válaszadás során, melyet minden alkalommal 
meg is tapasztaltunk (ezt is köszönjük!)

A jövőben is szeretnénk megfelelni az elvárá-
saitoknak, szeretnénk közösen gondolkodni Vele-
tek, ezért valóban minden észrevétel, javaslat fel-
jegyzésre, majd átolvasásra, átgondolásra került. 

A legtöbben a szakmai kiadványoknak örülte-
tek (biztos, hogy ilyen lesz idén is), de sokan érté-
keltétek pozitívan a mérlegképes továbbképzést, 
vagy épp a levelező rendszer beindítását. Termé-
szetesen jó néhány voksot kapott a  december-
ben kezdődő Mérlegelő Magazinműsorunk is, 
valamint az Aprópénz Adózási Hírlevél és a Szak-
mai Kérdezz-Felelek szolgáltatásunk.

Arra a kérdésre, hogy: „Mi az, amit hiányolsz?” 
igen sokan azt válaszoltátok, hogy – különösen 
vidéken – kevés a program, kevés a találkozási 
lehetőség. A  beérkezett visszajelzések értéke-
lését követően el is határoztuk, hogy az idén 
minden régióban megpróbálunk legalább egy 
találkozásra lehetőséget biztosítani. Március 
elején neki is kezdtünk ezek megszervezéséhez, 
megfelelő helyszíneket igyekeztünk találni, de 
a legfontosabb az volt, hogy az adott régiókban 
megtaláljuk azt a Tagot, aki vállalja az összejö-
vetelekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat.

Amennyiben valakinek még bármilyen ötlete, 
javaslata lenne, természetesen bármikor elküld-
heti e-mailben, vagy hívhat MINKE-t!
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tavaly Év vÉgÉn nagy izgalommal vetettüK bele magunKat annaK a szaKmai 
műsornaK a  KÉszítÉsÉbe, melyben igyeKszünK időről időre aKtualitásoKKal, 
SZaKMaI éRDEKESSégEKKEL jELENTKEZNI, ezzel segítve a mindennapi munKátoKat. 
talán mindenKi számára öröm, hogy a magazin bármiKor megteKinthető, azÉrt 
nem Kell utazni, így az ország bármely pontján lÉvő tagunK számára elÉrhető.

Vendég: Dr. Kovács Emese • Téma: Munkaügyek

Munkaügyi szakértőnkkel az év eleji „szokásos” 
munkáltatói feladatokat tekintettük át. Emese 
a beszélgetés során „munkaügyi ellenőr szemmel” 
hívta fel figyelmünket a gyakran elkövetett hibákra.

Vendég: Püsök Zoltán 
Téma: Kintlévőségkezelés, követelésbehajtás

Általános tájékoztatást kaptunk a végrehajtók- és  
behajtók tevékenységéről, valamint jó néhány 
műhelytitkot és gyakorlati tippet is elárult nekünk 
– könyvelőknek – szakértőnk, hogy mire figyeljünk, 
ha nálunk, vagy partnerünknél előtérbe kerül e terület.

Vendég: Dr. Németh Gabriella 
Téma: GDPR és a könyvelők

Egy újabb, rendkívül magas bírságokkal beha-
rangozott teendő, mellyel kapcsolatban a nullá-
ról indulva általános tájékoztatást adott nekünk 
szakértőnk. A  beszélgetés következményeképp 
kidolgoztattuk a  Nektek, Tagoknak ingyenesen 
elérhető „adatvédelmi csomagot”.

Vendég: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna  
Téma: Társasági adó

Áprilisban már nagyon aktuális volt a  társasági 
adó területe, így ezt a  témát vettük górcső alá. 
 Zsuzsi elmondta nekünk a bevallásban leggyak-
rabban elkövetett hibákat, emellett természete-
sen sok szó esett a társasági adó- és adóalap 
kedvezményekről is.

Vendég: Juhász Tibor 
Téma: KIVA

Sokak még mindig kicsit idegenkednek a  KIVA 
adózástól, így e  területet jártuk körül. Több kér-
dést kaptunk a  felvétel előtt, melyeket szakér-
tőnknek természetesen fel is tettünk.

jAnUár

ÁPRILIS

MÁJUS

febrUár

MÁRCIUS
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Észak-Nyugat magyarországi régió 

A június 2-ára szervezett MINKE mér(l)egfelejtő 
rendezvény előkészületeiben a fiatalok is részt vet-
tek. A legkisebbeknek kreatív sarok lett kialakítva, 
igény szerint tetoválást is kérhettek. A  megnyitó 
beszéd után a csapat összeállt egy közös képre, 
majd 1 óra hosszas kiránduláson vettünk részt. 
A  túrázás után mindenkinek jólesett egy frissitő 
ital és a  saját készítésű apró sütemények. Sor-
versenyt is rendeztünk, melyen 4 csapat indult. jó 
hangulatban, összefogásban zajlott a  vetélkedő. 
Mindenki nagyon várta „pihenésképp” a finom ebé-

det. A verseny eredménye ezt követően került kihir-
detésre, ahol minden résztvevő ajándékot kapott. 

Dél-magyarországi régió

Az első alkalom, hogy a  MINKE dél-dunántúli 
régió összes tagja meghívást kapott egy zárás 
utáni találkozóra. A pécsi irodák bulis összefo-
gása a MINKE-korszak előtt indult. A hagyomá-
nyokat folytatva, most már a tagoknak is meg-
hirdettük, hogy jöjjenek és mulassanak velünk. 
Végül 3 MINKE tag összes dolgozója jelent meg. 

Az  esemény helyszíne a  Szekszárd határá-
ban lévő Fritz tanya volt, ahol remek környezet-
ben, vacsorával és kitűnő borokkal mulattat-
tuk az időt, és ne feledjük, hogy zene és tánc is 
volt. A  „Nád a házam teteje” című dal többször 

is elhangzott, 
melyet moz-
dulatnyelvvel 
kísértünk. 

A  csapat 
kissé megfá-
radva, másnap 
hajnalban ért 
haza. jövőre 
új helyszínen, 
új élményekkel 
folytatjuk. 

Közép-magyarországi régió

A veresegyházi Medveotthonban ünnepeltük 
a „Könyvelők Napját”. Az is bizonyítja a könyve-
lői szakma képviselőinek rettenthetetlenségét, 
hogy a  rendezvényt keretbe foglaló zivatarok 
senkit sem riasztottak el az ünnepléstől. 

A  színes idegenvezetés ráébresztett néhá-
nyunkat arra, mennyivel könnyebb lenne néha 
négylábú farkasokkal és medvékkel küzdeni 
a hétköznapokban a kétlábúak helyett. Az elmúlt 
hetek után jó volt újra együtt látni a családokat, 
tömni a mézet a napozó macikba vagy egysze-
rűen csak üldögélni az árnyékban (ha nem sza-
kadt az eső, tűzött a  nap) és békésen bámulni 
a  pancsoló jószágokat, kergetőző farkasokat. 
Csendben beszélgetve lehetőség volt kicsit fel-

dolgozni a felhalmozódott nyomasztó élménye-
ket – most még a  „munkáról beszélgetni tilos” 
tabut sem állítottuk fel. Kimozdultunk a négy fal 
közül, közel ötvenen összegyűltünk egy csodá-
latos helyen és élveztük a közösséghez tartozás 
biztonságát.

Nyári MINKE napok
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Alföldi régió

A könyvelői új évet köszöntő bulinkat Kecske-
méten, a  Benkó Zoltán Szabadidőközpontban 
tartottuk. A helyszín kitűnő választás volt, mivel 
a  környezet (tóparti, erdőcske melletti, szépen 
gondozott tűzrakóhely, játszótér, sétaút, mosdó) 
már eleve azt a nyugalmat sugallja, amire egész 
májusban vágytunk. 

A hangulat nagyon felszabadult volt, min-
denki jókedvűen ismerkedett a  többiekkel. Bár 
a  legtöbben még sosem találkoztunk, a  végén 
megállapítottuk, hogy olyan, mintha mindig is 
ismertük volna egymást. Sokat beszélgettünk, 
kártyáztunk, szappanbuborékokat kergettünk 
(leginkább a  gyerekek) és kincset kerestünk. 
Utóbbiban egy kisebb, 6 fős csapat vett részt. 
jókat nevetve, kis izgalommal és nagy figye-
lemmel kerestük az erdőben elrejtett dobozkát 
a leírás alapján. Ennek legnagyobb tanulsága az 
volt, hogy jobb adni, mint kapni: ugyanis az apró 
ajándékokat rejtő doboz tartalmát a  megtaláló 
(akinek a  többiek is segítettek) azonnal szét is 

osztotta (ilyen egy jó csapat: segítjük egymást 
és osztozunk az eredményben).

A rendezvényen részt vevő 19 fő nagyon jól 
érezte magát, örömmel ismerkedett a többiekkel, 
eresztette ki a gőzt és lazított.

Mivel a szervezés során kiderült, hogy töb-
beknek nem jó az időpont, megbeszéltük, hogy 
jövőre mindenképpen 1 héttel későbbre tesszük 
az időpontot annak érdekében, hogy akik az 
idén az időpont záráshoz való közelsége miatt 
nem tudtak eljönni, azok is velünk együtt ünne-
pelhessenek. 

Békés megyei régió

Békés megyében pénteken rendeztük meg 
a  mér(l)egfelejtő rendezvényünket, a Könyvelők 
Napját. Az összejövetelünk helyszíne a gyulai 
Gombos Horgásztanya volt.

A résztvevők örömmel vették a  meghívást, 
a könyvelők nagyon nagy szeretettel ismerked-
tek meg egymással. Az egész nap vidáman,  
nevetéssel telt. Megbeszéltük, ki hogyan jutott 
túl a  bevallás nehézségein, milyen gondokkal 
kellett megküzdenünk. Tervezgettük a  követ-
kező összejövetelt, szó esett a Nívó Díj átadási 

estről is. Nagyon finom ebéddel és tánccal zár-
tuk a napot.

Közép-Nyugat magyarországi régió

Szombaton délután találkoztunk a  Szabadmű-
velődés Házánál a Csónakázó tónál. A kellemes 
környezetben jólesett beszélgetni a  szerény, de 
lelkes létszám ellenére. Az  elmúlt időszak haj-
tós napjai után jó hangulatban múlattuk az időt, 
megbeszélve a  bennünket foglalkoztató témá-
kat, eseményeket. 

A  találkozót egy finom kávé mellett zártuk 
a közeli kávézóban. 

Bízunk benne, hogy a következő alkalommal 
többen is kedvet kapnak és részt vesznek az 

összejövetelünkön, mert mi  nagyon jól éreztük 
magunkat.
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A tavalyi résztvevők nagy része már a  2017-es 
továbbképzésen jelezte, hogy jövőre is velünk 
akar lenni, és a  MINKÉ-s továbbképzésen sze-
retné megszerezni a  16 mérlegképes könyvelői 
kreditpontot. Azt gondoljuk, sikerült egy felejt-
hetetlen élményt adó továbbképzést lebonyolí-
tani. Fergeteges hangulatban, remek előadókkal 
találkozhattak azok a  bátor Kollégák, akik mer-
ték kipróbálni a  teljesen újat, az első alkalom-
mal szervezett továbbképzést. Magasra tettük 
a  lécet, és nincs mese, ezt a szintet tartani kell 
2018-ban is.

A szervezés során volt néhány alapelv, melyet 
már az év első hónapjaiban – amikor nekikezd-
tünk a  rendezvény összeállításának – is (sőt, 
már tavaly megfogalmaztunk. Ezek:

1.  olyan előadókat hívjunk, akiket ismernek, sze-
retnek tagjaink,

2.  törekedjünk rá, hogy a továbbképzésen minél 
több tagunk részt vegyen,

3.  a továbbképzés – MINKE tagok részére elér-
hető – ára a lehető legkedvezőbb legyen, 

4.  olyan témákról szóljunk, amire igény van, 
valamint

5.  a „program” legyen változatos is, ismét több 
előadóval.

Bár még rengeteg feladat áll előttünk (pél-
dául az előadások akkreditációs eljárása), azt 
gondoljuk, sikerülni fog elérni a  fenti, kitűzött 
célokat. Ezt elősegítettétek Ti  is, hiszen arra 
az év eleji körkérdésünkre, hogy mely előadót 
szeretitek a  legjobban, valamint milyen témá-
ról szeretnétek hallani, tucatnyi válasz érkezett. 
Ezeket összesítettük, majd kiértékeltük. A TOP 5 
előadót céloztuk meg első körben, bízva abban, 
hogy elfogadják felkérésünket. Időközben voltak 
persze bonyodalmak, nem igazán ment minden 

simán, de örömmel jelentjük, hogy úgy néz ki, 
egy nagyon klassz előadói csapatot sikerült fel-
kérni, hogy tartsák meg nekünk, jobban mondva 
Nektek a MINKE-továbbképzésen az előadásai-
kat. Azt gondoljuk, hogy a  felkért/várható elő-
adók nevei valamennyi tagunk számára isme-
rősen fog csengeni, ők: Botka Erika,  Böröczkyné 
Verebélyi Zsuzsanna, dr. Futó Gábor és Sike Olga. 
Valamennyien szakterületük kiválóságai, így azt 
gondoljuk, a  magas színvonal garantált. Idén 
mindenki egy fél napos – 180 perces – elő-
adást fog tartani a résztvevőknek. Garantáljuk, 
hogy a  két nap alatt minden résztvevő szám-
talan hasznos szakmai tanácsot, információt 
fog hallani, melyet nem csupán a négy előadó, 
hanem elnökünk „meglepetés/villámelőadásai” 
is garantálnak, melyek Istvántól megszokott 
gyakorlatiassággal fogják fűszerezni az együtt 
töltött két napot.

A továbbképzésre való jelentkezés júniusban 
indul, és mivel a férőhelyek száma igencsak kor-
látozott, kérjük, hogy mielőbb foglaljátok le helye-
teket! Tavaly megtapasztaltuk azt, hogy a MINKE 
tagok közös gondolkodása, összetartása milyen 
baráti hangulatot tud előidézni, melyet 2018-ban 
azzal igyekszünk biztosítani, hogy egy jó ideig 
(szeptemberig) a jelentkezés jogát kizárólag tag-
jaink számára fogjuk fenntartani. 

A továbbképzés „piaci ára” 23.700 Ft, mely-
ből a MINKE tagok 18.000 Ft kedvezményt kap-
nak, így Ti mindössze 5.700 Ft-os részvételi 
díjon vehettek részt a két napos továbbképzé-
sen! Nem mellékesen megjegyezzük, hogy egy 
irodától több résztvevő is jöhet…

Mindamellett, hogy magas szakmai színvo-
nalra számíthattok, készülünk több apró meg-
lepetéssel is, emiatt is kérjük, hogy ajánljátok 
a   MINKÉ-s továbbképzésünket ismerőseitek-
nek is!

a HIHETETLEN HaNgULaTÚ, MagaS SZaKMaI SZíNvONaLÚ, éS NEM MELLéKESEN 
Kötelező mÉrlegKÉpes Könyvelői továbbKÉpzÉsünK 2018-ban is megrendezÉsre 
Kerül. már tavaly is nagy siKerrel, 130 rÉsztvevővel bonyolítottuK le az 
igencsaK Különleges minKÉ-s továbbKÉpzÉst, melyet idÉn sem tervezünK 
másKÉpp…



Könyvelői Nívó Díj – 2018
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLyÁzAT FoRMÁJA
Könyvelői Nívó Díj pályázat tartalmi követelményei:
 • Pályázatnak tartalmaznia kell a benyújtó magánszemély nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint vállalkozá-

sának nevét és székhelyét.

Esettanulmányra vonatkozó előírások:
 • konkrét szituáció, „sikersztori” leírása, ill. konkrét szituáció megoldásának leírása;
 • csatolt mellékletek felsorolása.

Könyvelői Nívó Díj pályázat formai követelményei:
Az esetleírás terjedelme, formája:
 • maximum 2 A/4-es oldal terjedelemben;
 • word formátumban, másfeles sorközzel, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal;
 • mellékletek jpg vagy pdf formátumban.

Nyilatkozatra vonatkozó adattartalom:
Pályázó nyilatkozik arról, hogy:
 • a beküldött pályázat megfelel az időbeliségnek (a pályázati kiírás, illetve az azt megelőző 5 éven belül történt a beadott eset-

tanulmány), ill. hogy a pályázatban részletezett eset vele, és a vele szerződéses kapcsolatban álló fél között valósult meg;
 • nyertes pályázóként adatait (pályázó neve, szervezet neve, elérhetősége) nyilvánosságra hozhatjuk;
 • illetve anonim módon pályázatát a minositettkonyvelok.hu honlapon megjelentethetjük.

Csatolt mellékletek:
 • a pályázat jellegére való tekintettel (pl. hatósági ellenőrzések kapcsán írt sikeres fellebbezések vagy mérséklési kérelmek, 

stb. esetén) szükséges az ezt igazoló határozatok, levelezések, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentációk másolatának csa-
tolása.

Könyvelői Nívó Díj pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
 • pályázat e-mailben az info@minke.hu e-mail címre küldhető be;
 • a pályázat benyújtási határideje: 2018. június 01. 00:00 órától 2018. július 31. 24:00 óráig.

EgyÉB FELTÉTELEK
Érvényes pályázatot csak az a személy nyújthat be, aki megfelel a Minősített Könyvelők Egyesülete kritériumrendszerének, 
és tagja a Minősített Könyvelők Egyesületének.

KöNyVELŐI NíVÓ DíJRA JELöLT MEgNEVEzÉS
Amennyiben a beadott pályázat megfelel a felsorolt követelményeknek, e-mailben értesíti az Egyesület a pályázót, aki ettől 
az időponttól szabadon használhatja a „Könyvelői Nívó Díjra jelölt” megnevezést.

KöNyVELŐI NíVÓ DíJ ÉRTÉKELÉSE
A beérkező pályázatok számjelzéssel, névtelenül lesznek nyilvánosságra hozva, illetve a zsűri is névtelenül bírálja el őket.
Szakmai zsűri:
 • Minősített Könyvelők Egyesület elnöksége, valamint
 • felkérés alapján egy független, elismert szakember.
Szakmai zsűri értékelésének szempontjai:
 • ügyfélközpontúság,
 • szakmai felkészültség.

KöNyVELŐI NíVÓ DíJ – KözöNSÉgDíJ ÉRTÉKELÉSE
A beérkező pályázatok számjelzéssel, névtelenül lesznek nyilvánosságra hozva, illetve a tagok is névtelenül bírálják el őket.
Zsűri:
Minősített Könyvelők Egyesület tagjai
Szempontok:
A szavazók szubjektív szempontok alapján adhatják le a voksaikat.
Szavazás:
Szavazatot leadni kizárólag elektronikus úton, űrlap kitöltésével lehet. Ennek pontos módjáról, az űrlap elérési útjáról a sza-
vazás kezdetekor, a pályamunkákkal együtt, e-mailben értesíti az Egyesület a tagjait. Egy tag egy szavazatot adhat le.

KöNyVELŐI NíVÓ DíJ NyERTESÉNEK KIHIRDETÉSE, ÁTADÁSA
A Könyvelői Nívó Díj győzteseinek kihirdetésére és a díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, 2018. szeptember 
28-án.

A helyeteket már MoST lefoglalhatod a Könyvelői Nívó Díj átadó gálaestre!
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Minősített Könyvelők Egyesülete
Könyvelői Nívó Díj átadó gálaestjére

2018. szeptember 28. (péntek)

Remek hangulat, finom ételek, jó zene, klassz műsor  
– mindez csak minősített könyvelőknek…

Szeretettel hívunk és várunk minden MINKE tagot  
a 2018. évi Könyvelői Nívó Díj átadó gálaestünkre,  

ahol csodás környezetben biztosítunk lehetőséget a szórakozásra, 
egy kis lazításra, kikapcsolódásra!

Az est programja:
18:30 – 19:00 Érkezés, welcome drink
19:00 – 19:10 Megnyitóbeszédek
19:00 – 19:15 Könyvelői Nívó Díj és Közönségdíj átadása  
  (a díjat átadja: Kincses-Aigner Márta, osztályvezető, 

NGM Számviteli és Felügyeleti Főosztály)
19:15 – 20:15  Svédasztalos vacsora
20:15 – 21:00 Bűvész-show
21:00 – 22:30 Tánc, élőzene (játszik: A Madarak házibulizenekar)
22:30 – 23:30 Tombola
23:30 – 01:00 Tánc, élőzene (játszik: A Madarak házibulizenekar)

Jelentkezés és további részletek:

www.minositettkonyvelok.hu/gala2018 oldalon

Jelentkezést kizárólag MINKE tagoktól,  
korlátozott számban tudunk elfogadni, ezért foglald le helyed mielőbb!

Nézd meg, mire számíthatsz,  
íme egy rövid hangulatvideó a korábbi gálánkról:
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