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Míg minden év első fele 
a  könyvelőknek a  beszá-

moló-készítésről és az adó-

bevallásokról szól, nekünk 
többnyire komoly felkészülés 
az év második felére. Ez  az 
időszak – kívülről – jóval 
csendesebben telik, mint az 

év második része, hiszen a szervezési folyama-

tok a háttérben zajlanak. Már 2018 végén kitalál-
tuk a nagyobb projekteket, melyeket részfeladat-
okra osztottunk, így szépen látjuk az előttünk 
álló teendőket. Bár szerettünk volna előrukkolni 
tavasszal egy új kiadvánnyal, sajnos ez csak 
őszre várható, de talán megbocsátjátok nekünk 
ezt a kis csúszást…

A magazinunk nyári számában beszámo-

lunk az éves közgyűlésünkről, az októberi mér-
legképes könyvelői továbbképzésünk szervezési 
munkáiról, valamint több érdekes cikket is olvas-

hattok. Talán az egyik legizgalmasabb téma 
a MINKE ellen megindult nyomozás, mely sokun-

kat megdöbbentett. Volt olyan is, aki elsőre vicc-

nek gondolta az esetet. Ezúton is nagyon köszön-

jük a Facebook-on érkező sok-sok hozzászólást, 
melyben egytől egyig támogatásotokról és felhá-

borodásotokról olvashattunk. Hihetetlen jó érzés 
megtapasztalni a bizalmat, nagyon köszön-

jük! Sajnos lapzártánkig nem került pont az ügy 
végére, de biztosak vagyunk abban, hogy a nyo-

mozás egy rosszindulatú, és alaptalan feljelen-

tést követően indult, ezt pedig egy olyan személy 
tehette, aki finoman szólva sem örül annak, hogy 
ilyen aktív a MINKE Tagság, és szuperek a szol-
gáltatások.

Minden évben azt érezzük, hogy ilyen húzós 
nem volt még a beszámoló készítés ideje, ezt 
tetézi sokaknál az is, hogy az egyéni vállalkozók 
februári határideje is májusra tolódott ki.  Emiatt 
most talán még intenzívebb lesz ez az érzés, 
ezért tiszta szívből kívánom, hogy a nyáron jus-

son mindenkinek ideje a kikapcsolódásra, pihe-

nésre, egy kicsit magára! 
Harkai István
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Exkluzív interjú Kucsik Erikával

Alapítás óta vagy te is tagja az egyesületnek, 
 végig kísérhetted a MINKE életét az alakuló ülés-
től napjainkig. Azt gondolom, hogy ennek ellenére 
sokan nem ismernek, mert kicsit háttérbe vonulva 
tevékenykedsz, jelenleg az egyesület könyvelését 
végzed. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre, az 
első kapcsolatra az akkor még „Minőségi Könyve-
lők Klubjával”? Tudtad-e, hogy mibe vágsz bele?

Kaptam egy telefonhívást, hogy alakul egy köny-

velők érdekeit védő, képviselő klub, amelynek fő 
célja a  minőségi könyvelés. Kérdeztétek, hogy 
van-e kedvem ebben részt venni. Mindig is érde-

kelt a könyvelők jövője, így elmentem az első köz-

gyűlésre, ahol nagy megtiszteltetés ért, mert alel-
nöknek is felkértek, amit el is fogadtam.

Igen, ez valóban így volt. A szakmai munkádból, az 
első beszélgetések alkalmával is már látszódott, 
hogy képes vagy megbirkózni a feladattal. Mesélj, 
kérlek arról egy kicsit, hogy mivel foglalkoztál, mi-
előtt a könyvelői pályára kerültél?

Erre a  pályára véletlenül kerültem, a  végzett-
ségem általános ápoló és asszisztens. A gyer-
mekem megszületése után úgy gondoltam, 
hogy másra van szükségem. Saját vállalko-

zást nyitottunk, és autodidakta módon elkezd-

tem számvitellel, adózással kapcsolatos köny-

veket bújni. Elvégeztem a főiskolát, ezzel együtt 
a mérlegképes könyvelői képesítést is megsze-

reztem. Ezt követően a BGF-en megszereztem 
a közgazdász végzettséget, majd az okleve-

les könyvvizsgálói képzést is elkezdtem. 12 év 
folyamatos tanulás és munka után bejegyzett 
könyvvizsgáló lettem, ez idő alatt szerettem 
meg a szakmát. Arra törekszem, hogy minőségi 
munkát végezzek.

Hogyan látod a könyvelők jelenét és problémáit?

Nagyon nehéz szakmának tekintem. Komoly 
felkészülést igényel az, ha valaki ezt a munkát 
jól szeretné csinálni. Azonban én hálás vagyok, 
hogy ez a munkám. Sokan azt gondolják csak 
ülünk és nyomjuk a gombokat. Sokszor összeté-

vesztenek az adatrögzítővel, főleg mikor a köny-

velői ár megállapítására kerül a sor.

Más esetben viszont különböző tanácsokat 
és hatékony adóoptimálizálást várnak el tőlünk. 
Ekkor pedig összekevernek az adószakértővel 
és ilyenkor sincs tisztában az ügyfél azzal, hogy 
ez más terület. 

Sok mindent tisztázni kell a vállalkozásokkal: 
a könyvelő nem adatrögzítő, nem adószakértő és 
nem bérszámfejtő.

A jelen most nem könnyű. A piacon sok az 
olcsó és nem minőségi munkát végző könyvelő, 
a  kisvállalkozá soknál pedig még mindig nagyon 
fontos, sok esetben döntő az ár. Mi vagyunk 
a szükséges rossz a vállalkozásoknak. A gondol-
kodásmódot kell átalakítani, hogy egy partnert 
lássanak bennünk. 

A jövő egy új szemléletmód kialakítása mind-

két oldalon (és jó lenne a kormányzati oldalon is). 
Tudatosítani, hogy egy jó könyvelő a nemzetgaz-

daság javulásához is hozzá tud járulni a szakér-
telmével és munkájával. Támogatni tudja a vál-
lalkozás jövedelemszerző munkáját. Tapasztala-

tom, hogy a közép- és fejlődő vállalkozások már 
figyelembe veszik a minőséget és már nem az 
ár határozza meg a könyvelő választást, hanem 
az, hogy mi az, amit kap. És mi is erre irányítjuk 
a munkánkat, hogy mi az a többlet, amivel hozzá-

járulhatunk fejlődésükhöz, növekedésükhöz.

Hogy emlékszel vissza a pályád elejére, honnan 
indultál, hogyan, milyen körülmények között kezd-
ted a könyvelést?

Otthon kezdtem, egy 8 m2-es irodában. A szom-

szédom kért meg először, hogy vállaljam el 
a  könyvelését. Érdekes volt… Megvettem egy 
könyvelő szoftvert, és ott ültem előtte, azt sem 
tudtam, hogy kezdjem el, pedig a végzettségeim 
már megvoltak. Megvettem 3 könyvet, a Könyv-

vitel 1-2-3-mat, és addig tanulmányoztam, míg 
rá nem jöttem a gazdasági események könyve-

lésére. Azóta, bármit lekönyvelek.

Hol tartasz most?

2015-ben nagy fejlődésnek indult a  vállalkozá-

som, ma egy 130 m2-es saját irodában dolgo-

zunk, 14 ember segíti a munkámat. Az egyesü-

let nevét hűen tartjuk, mi is minőségi, minősített 
könyvelőknek tartjuk magunkat. 

Mi az, ami szerinted a legfontosabb a szakmánk-
ban, amire a  legnagyobb hangsúlyt fekteted 
a munkád során?

Az odafigyelés. A digitális világ ellenére azt gon-

dolom, hogy fontos az ügyfelekkel való kapcso-

lattartás. Az ügyfelek igényeinek kiszolgálása 
még mindig piacképes. Természetesen a  törvé-

nyek megfelelő ismerete, alkalmazása nélkül ez 
lehetetlen. Ezenkívül nagyon fontos a javaslatté-

tel az ügyfelek felé, nem megvárni, hogy ők kér-
jenek segítséget, hanem automatikusan infor-
málni, tájékoztatni őket. Azt gondolom, hogy 
ez a  minőség, amit meg tudunk tenni és ezzel 
mások tudunk lenni.

Amit elmondtál, ez egy nagyon szép fejlődés. Meny-
nyire volt egyértelmű és egyenes ez az út, hogy egy 
8 m2-es irodából 130 m2-es irodára bővülj?

Ez abból a  szempontból volt nehéz, hogy meg 
tudjam tartani az egyensúlyt a család és a munka 
között. Erre folyamatosan figyelni kell! A másik, 
ami nehéz volt – de nem kudarcként éltem meg –, 
az, hogy egy jól képzett, lojális csapatot összehoz-

zak, akik nem csak a fizetésért dolgoznak, hanem 
elkötelezettek a  munkájuk, munkahelyük és az 
ügyfeleink iránt. Ehhez kellett a legnagyobb kitar-
tás. Mára külön tudtam választani a bérszámfej-
tést és a könyvelést. Úgy gondolom, hogy egy jó 
csapattal dolgozom együtt, és köszönöm nekik.

A fejlődés igencsak szép, az eredményeket lát-
va pedig Neked csak gratulálni lehet. Azt gondo-
lom többen gondolkoznak nagyobb irodában, és 

 dolgoznak ennek kialakításában. Mégis sejtem, 
hogy ez az út közel sem olyan egyszerű, mint gon-
doljuk. Mi az, amit esetleg máshogy terveztél, 
máshogy képzeltél el?

Amit máshogy terveztem, hogy ez „tök könnyű 
lesz”, és „tök jól fog működni”. Az elején már kide-

rült, hogy nagy fába vágtam a  fejszét. Nagyon 
nehéz volt felépíteni, hosszú kitartó munkát igé-

nyelt. De most már célirányban állunk, és folya-

matosan fejlődünk. Olyannyira, hogy most Szek-

szárdon is nyitottam egy irodát.

Egy sikeres könyvelőiroda vezetőjével szemben 
alapvető elvárás, hogy munkaszervezésben, cég-
menedzselésben is otthon legyen, amiről épp 
most beszéltél. Végeztél ilyen irányú képzést is?

Igen. Folyamatosan képzem magam, egy intenzív 
vezetői továbbképzésen, tréningen is részt vettem. 
Sajnos jelenleg a szakmaiságra jut a legkevesebb 
időm a menedzselés mellett. Most már egyre job-

ban a minőségre „megyünk”, nem a mennyiségre. 
Megcéloztunk egy olyan ügyfélkört, akiknél már 
nem a könyvelési díj dominál, hanem a részükre 
biztosított munka minősége. Úgy látom, hogy ez 
az elképzelés sikeres lesz hosszútávon is.

Mi az, ami leginkább hozzájárult ahhoz, hogy ek-
korát tudj fejlődni?

Úgy gondolom, hogy a  legszükségesebb ehhez 
a szakmához az alázat. Nagyon jó emberek vol-
tak, vannak mellettem, akik segítettek, támogat-
tak és kitartottak, mindezeken kívül mögöttem 
állt az egyesület is. A fejlődéshez elengedhetet-
len még a munka és az ügyfelek tisztelete.

Hogyan képzeled el a jövőt?

A jövőben tervezem egy, a  vállalkozásunk segí-
tésére alkalmas rendszer kifejlesztését, ami 
magában foglalja a  szerződés állomány keze-

lését, a  kontrollingot, illetve segítőleg hat majd 
a  mellettem dolgozók részére is, hogy minden-

naposan tudják követni a teendőiket. Fontosnak 
tartom, hogy az adatrögzítés helyett a szakmai -
ságra törekedjünk, és ügyfeleink vállalkozását 
is előbbre vigyük, a fejlődésükben aktív szere-

pet vállalhassunk, ezáltal hűek maradjunk az 
 ikszplusz Kft. szlogenjéhez:

„A kiválóság nem tehetség, hanem egy kész-
ség, ami gyakorlást igényel.”
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A frissen választott felügyelő bizottságnak már 
délelőtt elkezdődött a  munka, akik tételesen 
kivesézték egyesületünk beszámolóját, főkönyvi 
kivonatát, és a leltárakat.

A felügyelő bizottság szokásunk szerint 
jóval az ülés előtt megkapott minden szükséges 
anyagot, és élhetett az előzetes észrevételével, 
ill. kérdéseket tehettek fel még írásban az ülést 
megelőzően is. A felügyelő bizottság nem csak 
a  beszámolótervet, hanem a  főkönyvi kivona-

tot és a záráshoz tartozó leltárakat is tételesen 
átnézte, nem csoda tehát, hogy rendben lezaj-
lott a felügyelő bizottsági ülés, és Szakmáry Erika 

– a felügyelő bizottság elnöke – később elfoga-

dásra javasolta a közgyűlésnek a beszámoló ter-
vet. Ehhez kellett természetesen az is, hogy elnö-

künk minden felmerülő kérdésre kielégítő választ 
adjon, és bemutassa egy-egy 2018-as projekt 
eredményre gyakorolt hatását.

13:30 perc: a  határozatképességhez több 
mint 270 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 szü-

net után elkezdődött a  megismételt közgyűlés, 
mely a hatályos jogszabályok (és a korábban kül-
dött meghívó szövege) értelmében a  megjelen-

tek létszámától függetlenül határozatképes volt.
A 2018-as évben hihetetlen mértékben, több, 

mint 30%-kal nőtt a  taglétszámunk, és az évet 
542 taggal zártuk. Bár az egyesület beszámo-

lója megtekinthető weboldalunkon, néhány infor-
mációt ezúton is leírunk, különösen azok szá-

mára, akik nem tudtak részt venni a  közgyűlé-

sen. A  jelenlévőknek részletesen beszámoltunk 
arról, hogy milyen tényezők járultak hozzá ahhoz, 
hogy a  magas bevételeink ellenére kismértékű, 
383 e Ft-os vesztességgel zártuk a tavalyi évet, 
ugyanakkor ez csak a tevékenységeink „feleleve-

nítése” volt, hiszen mindannyiunk számára ismert 
volt a  tavaly megrendezett Könyvelők Napja és 
Szakmai Napok szervezése, a GDPR kiadvány, és 
a „Mérlegképes továbbképzés”, illetve valameny-

nyi tagunk találkozik havi rendszerességgel oly’ 
sok szolgáltatásunkkal, hogy különösképp nem 
is kellett magyarázni, hogy „mire megy a tagdíj”.

A tevékenységeink ismertetése után tétele-

sen bemutatásra került, hogy a beszámoló sorai 
milyen tételeket takarnak a gyakorlatban. A rész-

letes bemutatás, elemzés után nem volt meg-

lepő, hogy a beszámoló elfogadása idén is (mint 
minden évben) egyhangú „IGEN” szavazattal 
került elfogadásra.

Szeretnénk megköszönni ezúton is minden-

kinek, aki részt vett ezen a „kötelező” összejöve-

telen, bízunk benne, hogy jövőre is találkozunk! 

Éves rendes közgyűlÉsünket az immár hagyománnyá vált, március 20-31.  
közötti időszakban, idÉn március 25-Én tartottuk, mely ismÉt nagyon jó 
hangulatban telt. bár mindenkinek jó előre – már januárban – kiküldtük 
a meghívót az esemÉnyről, mÉgis az összejövetel kötelező jellege miatt igen 
kevÉs tagunkkal tudtunk találkozni.

Munkában a felügyelő bizottság

Közgyűlési beszámoló
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Aki volt már tavaly, vagy előtte egyesületünk 
továbbképzésén, tudja, hogy a  miénk tényleg 
más, mint a többi. Most arról szeretnénk mesélni 
egy kicsit, hogy ez miért, mitől is más…

Amikor komoly tagi nyomásra megszületett 
az elhatározás, hogy – annak ellenére, hogy nem 
vagyunk továbbképző intézmény – mi is szervez-

zünk kreditpontos továbbképzést, akkor az volt 
a  legfőbb szempont, hogy ez olyan legyen ami 
a  lehető legjobb Nektek, tagoknak, és valóban 
élvezetes legyen ez a két nap. Elsősorban azt tar-
tottuk és tartjuk most is szem előtt, hogy a 2. nap 
után úgy menjetek haza, hogy azt érezzétek, amit 
egy korábbi résztvevő írásban is megfogalmazott: 

„Még sosem voltam olyan kötelező továbbkép-

zésen, amelynél ne azt éreztem volna, hogy elpo-

csékoltam az időmet. Ez volt az első, ami megérte 
a rá fordított időt.”

Idén már némi rutinnal vágtunk bele a szerve-

zésbe, és azt kell, hogy mondjuk, hogy megy mint 
a  karikacsapás! Mivel már tavaly is több, mint 
180 fő volt jelen – amit itt is szeretnénk megkö-

szönni –, idén úgy gondoltuk, hogy merünk nagyot 
álmodni, és megsokszoroz-

tuk a férőhelyek számát!
Kukkantsd meg itt, milyen 

klassz kis videót készítettünk 
a tavalyi továbbképzésünkről: 

Ugye emlékeztek rá, hogy 
tavaly Ti voltatok a  szerve-

zők? Ti választottátok ki a TOP 5 előadót, és téma-

javaslatokat is küldtetek, amelyekből idén is még 
volt mit szemezgetni, ezért nem terheltünk Tite-

ket ismét felméréssel, kérdőívvel. Idén is kiváló elő-

adókkal és témákkal találkozhattok majd a tovább-

képzésen. Az előadók között lesz Böröczky Zsuzsi, 
aki nélkül nem is lenne igazán MINKÉ-s a tovább-

képzésünk. Egri-Retezi  Katalin, is bemutatko-

zik majd nálunk, egy igencsak hasznos témá-

val, az átalakulások számvitelével fog foglalkozni.  
Juhász Tibor adózás fronton a  KIVA tudásunkat 
fogja erősíteni, valamint Harkai  István – a MINKE 
elnöke – is tart egy igencsak izgalmasnak ígér-
kező előadást, melyben egyetlen adózási és szám-

viteli információ sem fog elhangzani. Minden elő-

adás 180 perces lesz és 4-4 kreditpontot ér majd.
Idén a kreditpontokon kívül olyan együttmű-

ködő partnerekkel is találkozhattok majd a  két 
nap során, akik már most azon dolgoznak, hogy 
minél több hasznos és értékes szolgáltatást tud-

janak számotokra nyújtani.
Sokatoknak nagyon egyszerűnek tűnhet 

a szervezés, de ránk még nagyon sok munka vár! 
Kitalálni a pontos teremberendezést, leszervezni 
a  segítőket (ezúton előre is hálásan köszönjük 
mindenkinek, aki segít a rendezvény lebonyolítá-

sában), bekérni az előadóktól az előadásuk anya-

gait, kitalálni, hogy minek örülnétek a „welcome” 
csomagban – összefoglalva: megteremteni azt 
a  hangulatot, amitől nem csupán kellemesen 
érzitek magatokat, hanem hasznos, tartalmas 
és gyakorlati segítséget nyújtó tudással távoz-

tok. Mindezeken felül még azt is el kell döntsük, 
hogy idén „kalózhajósat játszunk-e” vagy mara-

dunk a  pilóta/repülőgépen utazók szerepében 
(ezt csak azok érthetik, akik tavaly ott voltak…).

Nagyon örülnénk, ha minél többen MINKE-t 
választanátok az idén (is)! Mivel a  terveink sze-

rint teltházzal fog menni a  továbbképzés, kér-
jük, hogy mielőbb biztosítsd a helyed így június 
folyamán, mert lehet, hogy ősszel már nem lesz 
rá lehetőséged jelentkezni!
 
További részletek, jelentkezés: 
https//www.minositett 
konyvelok.hu/merlegkepes-
konyvelok-kotelezo-
tovabbkepzese-2019/ 

egyesületünk már harmadik Éve, hogy megszervezi a mÉrlegkÉpes könyvelők 
kreditpontos, kötelező továbbkÉpzÉsÉt. tudjuk, hogy hatalmas a választÉk, 
És számotokra is olykor nehÉz lehet eldönteni, hogy hova menjetek az Évben 
„letudni” a kötelezőt. mi igyekszünk a legjobb választás lenni tagjainknak.
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Az 1% 100%-ban a tagoké

100%-os transzparencia, 100%-os figyelem a minke tagság igÉnyeire, 100%-os 
bizalom. ezek jellemzik egyesületünkben az szja 1% gyűjtÉsi kampányt, 
amelynek sikerÉt (vagy kudarcát) szeptemberben fogjuk csak megismerni. 
nagyon különös ez a rÉsze az Életünknek, nem hasonlítható semmihez... 

Szakemberként bizonyára tisztában van azzal, 
hogy az iparűzési adót nem a  bevételszerzés 
helyén, hanem a  székhely, telephely szerinti 
önkormányzat felé kell megfizetni egy vállalko-

zásnak. Ha az adott cég székhelye olyan vállal-
kozásbarát településre kerül bejegyzésre, ahol az 
adó mértéke 0%, akkor viszont nincsen mit meg-

fizetni. A hatályos jogszabályok összehangolá-

sának köszönhetően a  Win-Win alapú adóopti-
malizálási modell© alkalmazása a  legtöbb vál-
lalkozás számára költséghatékony megoldást 
biztosít az adómentességre, vagy annak jelen-

tős csökkentésére. A helyi önkormányzat és 
a   CÉGTÁRS székhelyszolgáltató szoros együtt-
működése révén minden résztvevő nyer. 

Milyen előnyökkel bír a  Win-Win alapú adóopti-
malizálási modell© használata, más ipa-mentes 
székhelyszolgáltatással szemben?

Az iparűzési adómentes székhelyszolgáltatáshoz 
nem szükséges a Win-Win alapú adóoptimalizá-

lási modell© használata, hiszen Magyarországon 
ezt kizárólag a CÉGTÁRS alkalmazza, ami nem is 
az első és nem is az egyetlen ilyen székhelyszol-
gáltató. Azonban nem véletlen, hogy a  modell 
mögé olyan szervezetek is beálltak, mint például 
a  Minősített Könyvelők Egyesülete, ami ajánlja 
is, mint adóoptimalizálási lehetőség. Ez annak 
köszönhető, hogy a  modell úgy lett kialakítva, 
hogy a  résztvevők pusztán annak alkalmazásá-

val közösen több értéket tudjanak teremteni, mint 
külön-külön tudnának és kialakul egy olyan fajta 
értékrendbeli, gazdasági, közösségi érdekviszony, 
amiben megéri részt venni, gondolkodni, létezni. 
A   Win-Win alapú adóoptimalizálási modell© 
működési elve biztosítja a  tartós iparűzési adó-

mentességet, a korrekt, megszűrt cégeket a szék-

helycímen, és a  minőségi székhelyszolgáltatás-

sal járó, egyre bővülő vállalkozási tevékenységet 
a gyakorlatban is segítő előnyöket.

További információ és exkluzív ajánlat  
a MINKE tagoknak és ügyfeleiknek:

www.cegtars.hu/konyvelok

 Partneri ajánlat

Mint minden évben, idén is nagy erőket mozgó-

sítottunk arra, hogy felhívjuk figyelmeteket arra, 
hogy mennyit jelent a  felelős hozzáállás, és lel-
kiismeretes szakmai munka. Kértük, hogy azok-

ban az esetekben, mikor valaki tanácstalan adója 
rendelkezését illetően, és azt Rátok, MINKE 
Tagokra bízza, hívjátok fel az emberek figyelmét 
arra, hogy a könyvelői szakmát (és a vállalkozó-

kat) is lehet támogatni ily’ módon, és ha lehet, 
MINKE-t válasszanak a  „nagy kalap” helyett. 
Ismét a tagságunk túlnyomó többsége megmoz-

dult, és bekapcsolódott abba az évek óta tapasz-

talható, országos összefogásba, melyre sokan 
nagyon irigyek, és mely véleményünk szerint las-

sacskán csodaszámba megy. Bár nem tudjuk az 
eredményt, nem tudjuk, milyen összeget utal ki 
a NAV ősszel, de biztosak vagyunk abban, hogy 
minden megyéből, Budapesten és a nagyváros-

okon kívül több, mint 100 településről voltak aktív 
könyvelők, akik nem restelltek odaállni az ügyfe-

leik elé azzal, hogy támogassák a könyvelői szak-

mát adójuk 1%-ának felajánlásával.
Évről évre nehezebb a munkánk, egyre keve-

sebb a  rendelkező nyilatkozat, mivel a  „NAV 
elkészíti a bevallásokat”. Bár mi tudjuk, hogy ez 
a  bevallástervezet sok esetben nem megfelelő, 
ám a  fejekbe szépen lassan beszivárog, hogy 
nem kell foglalkozni a  személyi jövedelemadó 
bevallásokkal, így természetesen az 1%-ok fel-
ajánlása is szépen lassan elmarad. Sajnos sok 
olyan magánszemélynél is igaz ez, akik az előző 
években még éltek e rendelkezési jogukkal.

Korábban már bemutattuk Nektek (a 2018. 
decemberi számban), hogy a  kapott összeggel 
hogyan gazdálkodunk. Mivel könyvelőként (kissé 
szakmai ártalomból talán) némiképp máshogy 
ítéljük meg a támogatások útját, és az átlagem-

bernél talán nagyobb a  bizalmatlanságunk az 
összeg felhasználását illetően, a  MINKE veze-

tősége az első perctől kezdve úgy döntött, hogy 

azt a  lehető legszigorúbban, az utolsó forintig 
követhető módon, átláthatóan, és immár évek 
óta kizárólag a szakmai (közhasznú) célokra for-
dítja. Öröm számunkra is, hogy ebből az össze-

fogásból új szolgáltatás (Mérlegelő Magazinmű-

sor), vagy új kiadványok (Adóváltozások dióhéj-
ban) születhetnek. Amilyen az adjon Isten, olyan 
a fogadj’ Isten – tartja a mondás. Mi pedig ehhez 
tartva magunkat rendíthetetlenek vagyunk 
abban, hogy a bizalmat és odafigyelést úgy tud-

juk meghálálni, hogy a  kapott összegeket tel-
jes egészében – bár közvetett módon – Nek-

tek, MINKE Tagoknak adjuk vissza. Szeretnénk 
követendő példaként bemutatni ezt a  magatar-
tást, mely sajnos sokak számára elképzelhetet-
len, vagy csodálatra méltó.

Köszönjük Nektek, hogy folytatódhat a Mér-
legelő Magazinműsor, szervezhetünk ingyenes 
szakmai rendezvényt, kiadhatunk új kiadványo-

kat, folyamatos lehet a  tanácsadói szolgáltatá-

sunk, és hihetetlenül kedvező áron biztosíthat-
juk számotokra a mérlegképes kötelező tovább-

képzésen való részvételt. Őszintén bízunk abban, 
hogy mindezt az egyre nehezedő körülmények 
ellenére 2020-ban is tudjuk biztosítani a  lelkiis-

meretes és szuper MINKE közösségnek!
Ősz lesz, mire „megjön az ítélet”, a hivatalos 

értesítés. Szeptember közepére derül ki, hogy 
örömre vagy bánatra van okunk, a  2018-as kiuta-

láshoz képest többet, vagy kevesebbet kapunk. 
Bármit hoz is az ősz, őszinte hálával tartozunk 
Nektek, és köszönjük, hogy oly’ sokan gondol-
tatok ránk, és időt, energiát szántatok arra, 
hogy sokan támogassanak MINKE-t adójuk 

1%-ával!

KÖSZÖNJÜK!
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2018. szeptember 1. Végre, hosszú-hosszú repü-

lés után megérkeztünk Kathmanduba, Nepál 
fővárosába. Álmom, hogy valaha 8000 méter 
fölött álljak egy hegy tetején, megvalósulni tűnt.

Az elkövetkezendő hétben több, mint 100 kilo-

métert kellett végiggyalogolni, átmenni hegyen-
völgyön, földcsuszamlásokon, és kőomláso-

kon, megmászni a LARKYA LA hágó 5100 méte-

res gerincét, hogy onnan újra leereszkedjek az 
oxigéndús, zöldellő erdőkkel, illatozó virágokkal 
telehintett Sama Gaon völgyébe. 

Mire az 4900 méter magasan lévő Alaptáborba 
értük, a  felhők is bekúsztak a  völgyből a  glecs-

cserre, így jóformán semmit nem láttunk aznap 
sem a hegyből, sem az Őt körülvevő csodákból.

Eltelt néhány nap az Alaptáborban, mire meg-

érkezett a  láma, hogy megtartsa a mi kis expe-

díciónknak a  pudzsa szertartást. Ezt követően 
végre elindulhattunk az 5750 méteren lévő egyes 
táborba (C1). Mire odaértünk Tenji Sherpa már 
felállította a sátrainkat. Kis idő elteltével megér-
kezett a  forró tea és a vacsora is. Tudtuk, ideje 
aludni, mert a holnapi nap nagyon nehéz lesz. 

Reggel felkerültek a  lábainkra újra a  vasak, 
derekunkra a  beülő a  csingilingi karabínerekkel, 
mászógéppel, ereszkedőeszközzel, hátunkra 
a  nagy hátizsák. Elindultunk a  jÉGESŐ felé, ami 
a  legveszélyesebb szakasza volt az egész expe-

díciónak. Izgatottan lépegettem a  hasadéko-

kat kerülgetve, ámultam a  körülöttem tornyo-

suló hatalmas jégcsapokat, a gnómokat formázó 
hótömböket. Nincs is szó azokra a  csodálatos 
képződményekre, amiket magam körül láthattam, 
mintha Csodaországban járnék távol a valóságtól.

Miután sikerült túljutnunk a „gyilkos” részen, 
újabb kihívással kellett szembenéznünk. Az előt-
tünk magasodó hótömbök tetejére, melyek 
50-100 méter magasak voltak, a  fix kötél men-

tén, a mászógép és a jégcsákány segítségével fel 
kellett másznunk. Vacsora előtt még „szemléz-

tem” egy picit a hidegben, rácsodálkozva az alat-
tunk lévő felhőrétegből kikukucskáló hegyekre 
és az időközben az égboltra lépő hold megvilá-

gította Manaslura. Azt gondolom, hogy ezt a lát-
ványt, míg élek nem fogom elfelejteni. 

Reggelre nyoma sem volt már annak a  cso-

dának, amit lefekvés előtt láttam, sűrű felhőt fújt 
a hideg szél a tábor felé. Ennek ellenére elindultunk 

a feljebb lévő hármas tábor 
(C3) felé, de nem jutottunk 
el, csak 6300 méterig. Itt 
elfogytak a  kihelyezett fix 
kötelek és lemenni kény-

szerültünk vissza az Alap-

táborba.
2018. 09. 27. Éjjel 11  óra  

a  szél ereje alábbhagyott. 
Lassan készülődni kezd-

tünk. Eljött hát végre 
a  várva várt nap, amiért 
egy éven át dolgoztunk, 
küzdöttünk, szponzorok 
után kajtattunk, könyörög-

tünk – itt vagyunk az előszobában, és már csak 
fel kell húzni a bakancsot. Élt bennem a vágy, az 
akarás, hogy menni kell, menni felfelé a csúcsra! 
Éjfélt ütött az óra. Vasak a  helyén, beülő meg-

húzva, leellenőrizve, forró tea bekészítve, pehely-

kesztyűk a  pertlin libegve. Kész vagyunk, indul-
junk már végre! 

Ahogy a  hegyoldal egyre meredekebbé 
vált, mi is egyre lassabban tettük egyik lábun-

kat a másik elé. Mintha ólomból lennének. Elér-
tük a 7600 méteres magasságot. Már meg kel-
lett állni húsz lépésenként. Tettem még néhány 
lépést, de éreztem, hogy az izmaim üvöltenek az 
éltető, erőt adó oxigénért. Az agyam azt mondta, 
hogy NE! Az izmaim már könyörögtek.

Döbbenten álltunk meg 8060 méteren. Letép-

tem az arcomat szorító, kényelmetlen maszkot.   
A jeges, hideg levegő átjárta a  tüdőmet. Angi-
val kitört belőlünk a  zokogás, pedig azt min-

dig a csúcsra szoktuk tartogatni, de most látva 
az előttünk magasodó, alig 2 négyzetméteres 
helyet, nem bírtuk tovább.

Még kétórányit kellett várakoznunk, hogy mi 
is felkerülhessünk a Manaslu 8163 méter magas 
központi csúcsára. Sok időt nem tölthettünk el 
ott, hiszen mások is fagyoskodtak, várakoztak 
utánunk, de azért egy gyors csúcsfotóra volt idő!

Varga Csaba nagyváradi hegymászó, szí-
vemnek nagyon kedves barátom indulás előtti 
utolsó tanácsa ez volt: „Inkább másszátok meg 
oxigénpalackkal, mint ne másszátok meg nélküle!” 
E jótanács szellemében (is) és a józan észre hall-
gatva MEGMÁSZTUK! 

Makóról a Manaslura (8163m)

Kerekes Éva
MINKE Tag, Makó

 Partneri ajánlat

A technikai terület nem annyira erősségünk, 
MINKE-t a  könyvelés érdekel! Ahhoz, hogy ezt 
minél professzionálisabban végezhessük, stra-

tégiai szövetséget kötöttünk, nektek segítséget 
kínálva. 

Ahogy az Adóvevő magazin, 2018. decemberi 
számában Szommer Tímea a  MINKE alelnöke 
is felhívta a figyelmet „… a digitalizációra fel kell 
készülni! Ez a felkészülés egyaránt érinti a köny-

velőirodák mind technikai, mind pedig a humán 
felkészítését… Fókuszba kerül a  belső kommu-

nikációs rendszerek jelentősége. Buzdítok min-

denkit arra, hogy haladjon a változásokkal és ne 
féljen tőle! A digitalizációra való felkészülés ver-
senyelőnyt jelent a piacon!” 

Ennek megfelelően megtettük azokat a lépé-

seket, amelyekkel segíthetünk titeket, hogy ne 
legyen IT-problémátok! A Fókusz Computer Kft.-t 
már ismerhetitek a  Gazdaságos Nyomtatók 
üzletágáról. Külön a könyvelőket segítő tanács-
adásuk nem túlzás, hogy a  leghatékonyabb 
segítsége lehet a  könyvelőknek az informatika 
bármely területén. 

„Célunk, hogy a könyvelőiroda maximális hatás-

fokon tudjon működni, ne legyen visszahúzó 
erő az elavult infrastruktúra.” 

Kovács Krisztián, Fókusz Computer, ügyvezető

Megállapodásunk keretein belül a  MINKE 
tagjai egyedi partner áron kaphatják a szolgálta-

tásokat, termékeket, a nyomtatókat pedig a leg-
jobb ár garanciával! (A Fókusz Computer VIP- és 
bérlés szolgáltatásaikról már értesülhettetek 
a hírleveleinkből!) 

A leggyakrabban alkalmazható segítő megol-
dások:

A gondtalan irodai munka magas színvo-

nalú szolgáltatásokkal érhető el. Magukban fog-

lalják a  problémamegoldást és a  fejlesztést is, 
hogy lépést tarthassunk, előnyhöz jussunk a pia-

con. Kulcsa a  szakmai konzultáció és felmé-
rés. A MINKE-tagoknak lehetőségük van arra, 
hogy a mindennapokban előforduló IT (informa-

tikai) nehézségeket megírják nekünk, és partne-

rünk amolyan közvetett konzultációban nyújtson 
támogatást. 

A problémákon túlmenően a  korszerűsítést, 
fejlesztést a munkavégzés igényeihez szükséges 

igazítani, mivel a  személyre szabott megoldás 
költségkímélő és hatékonyságnövelő. A sok apró 
„finom fogás” alkalmazása és ismerete nem a mi 
feladatunk. Ajánlott konzultációt kezdeményezni 
és megismerni a hatékonyságnövelés alapvető és 
professzionális lehetőségeit. IT-partnerünk szol-
gáltatásain keresztül meg tud kímélni a döcögős, 
szétaprózódott és égetően sürgős helyzetektől, 
hogy időt és pénzt spóroljatok meg!

A felhőtechnológia korlátlan lehetősé-

gei között a  csoportmunka, távmunka-támo-

gatás hatalmas előnyt jelent a  piacon. 
Platformfüggetlen, tehát bárhonnan bejelentkez-

hettek rá távoli eléréssel, és a teljes irodai infrast-
ruktúrát éritek el. Minden program, dokumentum, 
a  levelezés változatlan formában, a  megszo-

kott módon, kompromisszum nélkül bárhonnan 
használható. Az irodád munkáját a  valós idejű 
közös dokumentumszerkesztéssel és -tárolás-

sal, megosztott naptárakkal és csoportos videó-
hanghívásokkal támogathatjátok, hogy bárhon-

nan, gyorsan, kényelmesen, hatékonyan tudjatok 
együtt dolgozni. 

Az adatbiztonságon az ügyviteli rendszer 
biztonsági mentésére, archiválásra, a könyvelési 
anyagok megőrzésére kell gondolni. jobb meg-

előzni, mint utókezelni a  problémát, ezért fon-

tos maximális szakmaisággal eljárni az adatok 
megóvása érdekében. A felhőben tárolt informá-

ciók eleve magas biztonsági fokot is jelentenek. 
Meghibásodás esetén a tartalék gép percek alatt 
beüzemelhető, és minden a megszokott környe-

zetben és mederben folyhat tovább. Nincs adat-
vesztés, nincs időkiesés!

A fejlett rendszerek gördülékeny integrálását, 
gondtalan üzemeltetését megfizethető áron fel-
kutatni, megszerezni, kifogástalan szakmai hát-
térrel ellátni sok esetben bonyolult, ezért nem is 
foglalkozunk vele. Legújabb stratégiai partne-

rünk magas színvonalú és elérhető árú megoldá-

sokat kínál, kifejezetten MINKE-tagok számára. 
Adott a professzionális, ránk szabott és mérete-

zett szolgáltatás, csak használjátok ki!
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Közel 20 éve foglalkozom követeléskezeléssel és 
követelésmenedzsmenttel, több mint 13 ezer ügy-

ben vettem részt, mint követeléskezelési szakértő.
Ezen idő alatt számtalan esetben azt tapasz-

taltam, hogy a cégvezetők nem igazán tudják azt, 
hogyan is kell viselkedniük, illetve pontosan mi is 
a teendőjük akkor, amikor az ügyfeleik késve vagy 
egyáltalán nem fizetnek, azaz hitelezői pozícióban 
vannak, vagy akár velük szemben folytatnak vala-

milyen eljárást, azaz adósi pozícióban vannak.
Pedig az igazság az, hogy egy vállalkozó/vál-

lalkozás működése során folyamatosan ki van 
téve hasonló helyzeteknek: mindenkinek lehet 
nemfizető ügyfele, illetve lehetnek olyan idő-

szakok, amikor átmenetileg ők maguk is likvidi-
tási gondokkal küzdenek.

Ideális esetben ilyenkor egy tapasztalt vál-
lalkozó/cégvezető ügyvédhez, könyvelőhöz for-
dul segítségért, vagy legszerencsésebb esetben 
akár egy követeléskezelési szakértőhöz is. A gya-

korlat viszont azt mutatja, hogy csupán az ese-

tek 20%-ban fordulnak szakemberhez és a fenn-

maradó 80%-a maguk próbálják megoldani 
a helyzetet.

Az viszont teljesen biztos, hogy ha az ilyen 
helyzetek nem megfelelően vannak kezelve, 
akkor a helyzet stabilizálása nagyon sok pénzbe 
is kerülhet, számtalan esetben pedig a  totális 
csőd is bekövetkezhet.

Ezt a  helyzetet/tényt felismerve létrehoztam 
az Inkasszó Csoportot és az Inkasszó Akadémiát, 
mert azt vallom, hogy az ilyen helyzeteket csak 
azok a  szakemberek tudják a  legjobban megol-
dani, akik kifejezetten ezen a  területen és ilyen 
ügyekkel foglalkoznak nap mint nap, illetve kellő 
szakértelemmel és gyakorlattal rendelkeznek.

Az Inkasszó Csoport tagjai közé olyan szak-

értő követeléskezelő szakemberek, ügyvé-

dek és a  követelésbehajtási területen több éve 
működő cégek tartoznak, akik egymással szoro-

san együttműködve a leghatékonyabban tudnak 
segíteni a követelések érvényesítésében.

Az Inkasszó Csoport másik fő tevékenységi 
területe a  hatékony és szakértői követelésme-

nedzsment, melyre minden cégnek szüksége van 

ahhoz, hogy a legbiz-

tonságosabban és 
leggazdaságosab-

ban tudjon működni 
a jelenlegi gazdasági 
helyzetben.

Az Inkasszó Cso-

port egyik legfon-

tosabb küldetésé-

nek tartja azt, hogy 
minden egyes cég-

vezető, tulajdonos, 
befektető, magán-

személy vagy leendő 
vállalkozó megismerjen minden olyan alapvető 
körülményt és jogszabályt, amelyek segítségé-

vel gazdaságosan és biztonságosan tudja vezetni 
vállalkozását.

Az Inkasszó Csoport kiemelt hangsúlyt fek-

tet a megelőzésre éppen ezért szakemberei lét-
rehozták az Inkasszó Akadémiát, amely minden 
cégvezetőnek, magánszemélynek, befektető-

nek és tulajdonosnak szakszerű és folyamatos 
továbbképzést tud nyújtani. 

Az Inkasszó Akadémia képzéseit az Inkasz-

szó Csoport szakemberei tartják, akik az oktatás 
során arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy az 
elméletben megszerzett tudást gyakorlatban is 
tudják alkalmazni. Ennek érdekében képzéseink 
során a piacon elsőként alkalmazzuk a valós szi-
tuációs jeleneteket.

Tekintettel arra, hogy az Inkasszó Csoport 
szakemberei több ezer megoldott ügyön van-

nak túl, illetve minden típusú eljárásban mindkét 
oldal képviseletében nagy gyakorlatot és tapasz-

talatot szereztek az elmúlt évek során, ezért 
a  képzések alkalmával a  lehető leghatékonyab-

ban a  gyakorlatban is megmutatják azt, hogy 
pontosan mire is számíthatnak egy-egy hivata-

los ügy intézése és kezelése során, valamint azt, 
hogy a  kialakult helyzetet  hogyan kell szaksze-

rűen és a legegyszerűbben kezelni.
Zárszóként kedvenc idézetem szeretném 

megosztani: „A legjobb az, ha a  nagy problémákkal, 
már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik.” (Vető j.)

 Partneri ajánlat

Püsök Zoltán (DPO)
Végrehajtási és felszámolási 
szakértő, Inkasszó Hungária 
Csoport tulajdonosa, 
Inkasszó Akadémia alapítója
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2019. áprilisában a  minősített könyvelők egyesületÉt adatbekÉrÉsre 
szólította fel a  rendőrsÉg. az ellenünk irányuló eljárás nyilvánvalóan 
Egy „ismeretlen bejelentő” által tett feljelentÉst követően indult el. bár 
lapzártánkig nagy valószínűsÉggel nem kerül pont az ügy vÉgÉre, beszámolunk 
nektek nÉhány rÉszletről.

Feljelentés a MINKE ellen

A vizsgálat tárgya legfőképp a  kiadványainkat 
érinti. Adatot kellett szolgáltatnunk a kiadványa-

ink tagi és nem tagi árairól, valamint kíváncsi 
volt a rendőrség (vagy inkább a bejelentő) a kiad-

ványok elkészítésében közreműködőkre is, mely 
számlákat természetesen szintén másolatban 
leadtunk a nyomozóhatóságnak (az elmúlt 5 évről 
összesen 22 db számlát szedtünk össze...).

Gyanítjuk, hogy az szúrhatja valakinek a sze-

mét, hogy Nektek – MINKE Tagoknak – meny-

nyi minden INGYENESEN vagy jelentős kedvez-

ménnyel érhető el, és bosszantja e tény a  tisz-

telt feljelentőt. Nos, a  rendőrségnek írt kísérőle-

vélbe is leírtuk, hogy mindezt azért tudjuk meg-

tenni, mert a  MINKE Tagok részéről hihetetlen 
összefogással igen komoly SZjA 1%-os kiuta-

lásban részesülünk, melyet 100%-ban „vissza-

adunk” a  könyvelő Tagjainknak kiadványokon 
és egyéb ingyenesen elérhető szolgáltatásokon 
keresztül, hiszen ez nem csupán céljaink közt 
szerepel, hanem a közhasznú tevékenységünket 
is fedi. Nem utolsó sorban számunkra a Tagok 
segítése nem csak puffogtatott, hangzatos szó-

virág, hanem napi/heti/havi szinten megélt való-

ság, mely mögött a kiadványainkon kívül is szá-

mos szolgáltatás áll. Ti is tudjátok, hogy ha nem 
így lenne, nem tartanánk ott, ahol tartunk…

Azt gondoltuk, ez a  „feljelentgetős világ” 
néhány évtizede már a  múlté, de most a  saját 
bőrünkön, szomorúan tapasztaltuk meg, hogy 
bizony vannak a nevüket, arcukat, véleményüket 
szemtől szemben nem vállaló személyek – irigye-

ink –, akiknek véleményünk szerint a dinamikus 
növekedésünk láttán savanyú lett a szőlő. Elkép-

zelhetetlennek tartjuk ugyanis, hogy e bejelentés 
nem a könyvelői szférában működő más szerve-

zet vagy vállalkozás, illetve ezekhez szorosan köt-
hető személy részéről érkezzen. Hogy miért gon-

doljuk ezt? Csupán azért, mert érdekes módon 

e bejelentés a  legsikere-

sebb, taglétszám növe-

kedést tekintve a  30%-ot 
meghaladó, a  lélektani 
500 tagos határ átlépését 
követően, és a   2018-as 
beszámolónk elfogadása 
után történt, miközben 
a vizsgálat tárgyában tett 
bejelentés (MINKE kiadványok) kapcsán friss 
hírként annyit tudtunk mondani, hogy 2019-ben 
még nem jelent meg új kiadványunk.

Biztosak vagyunk abban is, hogy könyvelő-

ként mindannyian tudjátok, hogy április-május 
folyamán mennyit jelent ilyen ügyek miatt 1 nap 
kiesés, véleményünk szerint ezzel a klassz időzí-
téssel is pluszban „kedveskedni akart” e névtelen 
valaki nekünk.

Mindenesetre e tény is azt igazolja szá-

munkra, hogy jó úton haladunk, és immár jelen-

tős piaci szereplőként számításba kell venni 
MINKE-t. Érdekes, elgondolkodtató e helyzet, 
hogy ilyen módszerekhez folyamodik valaki, 
hogy hátráltassa a  munkánkat ahelyett, hogy 
magas színvonalú szolgáltatások, szuper rendez-

vények és kiadványok elkészítésével igyekezne 
kedvezni a  könyvelőknek. Úgy éljük meg ezt, 
mint mikor egy játékos megindulna a  kapu felé 
a meccsen, és az elalvó védő hátulról becsúszva 
rúgja fel. Míg a fociban felmutatják e játékosnak 
a piroslapot, az üzleti életben arctalan maradhat, 
és a vizsgálat után szépen csendben elsunnyog-

hat. Számunkra az is elképzelhető, hogy a köny-

velői körben igencsak ismert személy továbbra is 
kiáll a könyvelő kollégák elé, mintha mi sem tör-
tént volna. Úgy érezzük, mi nem alacsonyodunk 
le soha erre a  szintre és nem adhatjuk vissza, 
amit kapunk. Az ügynek még nincs vége, termé-

szetesen a fejleményekről is beszámolunk majd…




