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TARTALOM Ajánló
Általában azzal szoktam 
kezdeni egy-egy maga-
zin „felvezetését” – miután 
áttekintettem annak tartal-
mát  –, hogy mozgalmas, 
aktív időszakon vagyunk 
túl. Nos, ha ez általában 
igaz, a mostani, 2019. év II. 

félévére különösen az. Mozgalmasan kezdtük 
a nyarat, és fejezzük be az évet három rendez-
vénnyel – melyekről nem is tudunk tájékozta-
tást adni, hiszen lapzártánkat követően kerül sor 
ezeknek a  rendezvényeknek a  lebonyolítására. 
Már most látom, hogy a következő, 2020. júniu-
sában megjelenő számunk tartalmazni fog egy 
visszatekintést is, melyben a decemberben tör-
téntekről fogunk majd írni…

Nem csupán rendezvények szervezésével 
telt az év második fele, hanem kiadvány-fronton 
is sikerült kézzelfogható eredményt felmutatni. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy november első 
napjaiban postára tudtuk adni a KIVA témakörben 
készített kiadványunkat, melyben nem csupán az 
adóról általánosságban olvashattatok, hanem 
igen érezhető az elmúlt évek adózói tapasztalata 
is a munkában. Ezen kívül természetesen készül 
az „Adóváltozások dióhéjban” új, 2020-as adóvál-
tozásokat tartalmazó kiadása is, melyet decem-
ber elején postázunk majd minden Tagnak.

Elnökként – visszatekintve egy-egy féléves 
időszakra – jó érzéssel tölt el, hogy egy élő, össze-
tartozó, aktív közösség vagyunk, melyet bízom 
benne, hogy nem csak azok éreznek ki  e magazin 
átlapozásából, akik jelen voltak, találkoztak velünk 
vagy egymással egy-egy rendezvényen, hanem 
azok is, akik még két lépés távolságból szemlélik 
a tevékenységünket. Bízom abban, hogy ez a fan-
tasztikus „MINKÉ-s könyvelői szellemiség”egyre 
inkább terjedni fog a szakmában, hiszen az 
összefogás, az együtt gondolkodás és a kölcsö-
nös segítségnyújtás mindannyiunk számára csak 
előnyökkel jár. De az év vége – nekünk könyve-
lőknek – ne csak a munkáról szóljon! Kívánom, 
hogy jusson idő a  pihenésre, családra is, hogy 
újult erővel vághassunk neki a 2020-as évnek!

Harkai István
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Exkluzív interjú Fülöp Olgával
Kedves Olga, azzal szeretném kezdeni, hogy gra-
tuláljak Neked, mint interjúalanyaink legfiatalabb-
ja. Nagyon aktív tevékenységet végzel, sokak biz-
tosan meglepődnek azon, hogy mikor Te kezdted, 
ők már évtizedek óta a  pályán voltak, Te mégis 
számtalan szakmai sikert tudsz már magad mö-
gött. Az interjúkban a célunk – mindamellett, hogy 
megismerjünk némiképp más szemszögből, job-
ban egy Kollégát – az is, hogy ötleteket, bátorítást 
adjunk az Olvasóknak, hogy igenis lehet sikere-
sen dolgozni. Szerintem Te remek alany leszel eh-
hez, úgyhogy kezdjünk is hozzá a beszélgetéshez. 
 Mesélj egy kicsit magadról, honnan jöttél, hogyan 
kerültél a könyvelési pályára!

Gyerekként én a  szokásosnál sokkal tudatosab-
ban választottam anno a szabadkai közgazdasági 
középiskolát, és utána pedig a szabadkai közgaz-
dasági egyetemet. Már abban az időben kedven-
cem volt a számvitel, ezért is diplomáztam pénz-
ügy-számvitel szakon. Tehát már akkor eldöntöt-
tem, hogy egyszer könyvelő leszek. Amikor meg-
szereztem az első munkaévnyi tapasztalatomat, 
egy kis könyvvizsgáló céghez kerültem könyvvizs-
gáló asszisztensként, ahol rögtön az elején bedob-
tak a mély vízbe, ugyanis május 25-én kezdtem, 
tehát a zárás legnagyobb hajrájában. A számviteli 
alapokkal nem is volt semmi gond, viszont a gya-
korlat hiányzott.  Ekkor vágtam bele a mérlegké-
pes tanfolyamba, amit egy év intenzív tanulás 
után sikeresen el is végeztem. Ezen a munkahe-
lyen rengeteg esetben kellett feltalálnunk magun-
kat úgy, hogy a főnökünktől nem várhattunk külö-
nösebb segítséget. Viszont számomra a  legna-
gyobb mélypont az volt, amikor első gyermekem 
születése utána a  megbeszéltekkel ellentétben 
nem akartak visszavenni a  régi munkakörömbe. 
Ekkor tanultam meg, hogy csak magamra szá-
míthatok, és a saját kezembe kell vennem a sor-
somat, ha bármit el szeretnék érni az életben. 
2011.  októberében megalapítottuk saját családi 
vállalkozásunkat, ami pár évig csak ”másodállás-
ként” funkcionált, de szépen lassan egy több csa-
ládot eltartó könyvelőirodává fejlődött.

Szerintem sokan tudják, hogy Hozzád a  KATA 
igencsak közel áll, én azt mondanám, a  KATÁ-ra 
specializálódtál. Hogy jött ez a vonal?

Sokan hiszik azt, hogy én csak katásokkal fog-
lalkozom, és rájuk specializálódtam. Ez így nem 
teljesen igaz. Volt nekem is több száz milliós 
bevétellel rendelkező reklámügynökség és építő-
ipari cég is az ügyfeleim között. Őszintén szólva 
indulásukkor engem sem érdekeltek a  kisadók. 
Viszont mivel nagyon sok kezdő vállalkozóval 
dolgoztam – és még a mai napig is dolgozom – 
együtt, ezért előbb-utóbb bele kellett ásnom 
magam mélyebben. Elég gyorsan, már 2014-ben 
felfedeztem azt a réspiacot, hogy a könyvelő nél-
küli katásoknak is szükségük van egy védőhá-
lóra, és ezért létrehoztam az online tanfolyamo-
mat a  témában. Azóta már számos konkurens 
megoldás megjelent, viszont tudomásom sze-
rint még mindig az én tanfolyamom a legbővebb 
és leggyakorlatiasabb a piacon, amit természe-
tesen minden évben frissítek az aktuális sza-
bályoknak és nyomtatványoknak megfelelően. 
Több könyvelő is megvásárolta már, volt aki pél-
dául az egyik kollégáját fizette be, hogy kitanulja 
az adónem minden csínját-bínját. Szerintem 
ez nagyon pozitív hozzáállás. Ha lenne pl. ilyen 
kivás verzióban, én tuti beiratkoznék rá.

Ha Facebook és marketing, akkor szinte egy ke-
zünkön meg tudjuk számolni azokat, akik némi-
képp ismertek, és jelen vannak a  közösségi tér-
ben. Hogyan néz ki a gyakorlatban egy élő, aktív 
közösség felépítése, mennyi időt, energiát kíván?

Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor csak 
úgy fogalmaznám meg, hogy baromi sokat. 
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Több mint 6 éve kezdtem aktívan marketinget 
tanulni, és elég gyorsan be kellett látnom, hogy 
kezdő könyvelőként nulláról felépíteni egy ügy-
félkört csak hitelesen, jó marketinggel és érté-
ket adva lehetséges. A Facebook volt akkor az 
a  felület, ahol már mindenki fent volt magán-
személyként (csak én nem), és rá kellett jön-
nöm, hogy most ott tudom elérni az embereket. 
Először csak heti pár poszttal kezdtem, de fél 
év után már napi bejegyzéseim voltak és meg-
érkeztek az első komoly érdeklődők, akik ügy-
féllé is váltak elég gyorsan. Utána pedig már itt 
is ugyanúgy működik az ajánlás rendszere mint 
az offline világban. 6 év alatt egy kb. 4000 fős 
követőtábort építettem fel, és 2 éve tartok rend-
szeresen élő videós adásokat is a felületen, ami 
tovább erősítette a szakértői státuszomat. Való-
ban kevesen vagyunk a szakmából, akik ennyire 
komolyan kezelik a  közösségi médiát. Időköz-
ben persze számos más marketing eszközt is 
elkezdtem használni (pl. blog, hírlevél, YouTube, 
Pinterest stb.), és egy komplett rendszert építet-
tem fel. A tartalommarketing sosem könnyű, de 
kitartással beérik az eredménye.

Jelenleg hol, milyen keretek között találkozhatunk 
Veled, van-e rendszeres fórum, ahol elérhető vagy?

Sokan tudják, hogy év elején leépítettem a köny-
velőirodámat, csak néhány VIP ügyfél könyve-
lését viszem tovább. Ha valakit érdekel, hogy 
miért, azzal szívesen beszélgetek egy kávé mel-
lett erről. Most a tanácsadós-oktatós vonal van 
nálam fókuszban, ami eddig is jelen volt a vállal-
kozásomban, csak a könyvelés mellett eltörpült. 
Mondhatjuk úgy, hogy megfordítottam a  tevé-
kenységek arányát. Számos újdonságba is bele-
vágtam a  fejszémet. Nyáron például gyakorlati 
könyvelés tábort vezettem friss mérlegképesek-
nek, illetve elindítottam saját mentor programo-
mat is. Ez tulajdonképpen egy előfizetéses klub 
rendszer, ahol a  kezdő könyvelőknek segítek 
a meglévő tudásommal, tapasztalataimmal.

2013 óta vagy Te is tagja az egyesületnek, emlék-
szel még, hogy miért, hogyan csatlakoztál hoz-
zánk, hiszen akkor nem igazán ott tartottunk, mint 
most…

Amikor elkezdtem intenzíven marketinget 
tanulni, az első dolgaim között szerepelt, hogy 
rákerestem a tiltott „minőségi könyvelés” kifeje-
zésre a Google-ben, és így találtam rá az egye-

sület honlapjára. Persze az akkor még nem volt 
ilyen csilli-villi, viszont az eszme, ami már akkor is 
mozgatta, rögtön megfogott. Meg persze a sok-
sok hasznos szolgáltatás is. Főleg azért csatla-
koztam, mert érezni akartam, hogy nem vagyok 
egyedül, van kihez fordulnom a problémáimmal, 
hiszen ha valaki elkezdi az önálló könyvelést, 
ahhoz azonnal párosul általában a  magány és 
a bizonytalanság is.

Mit tartasz a legfontosabbnak a könyvelői munka 
során, szerinted mitől lehet igazán sikeres valaki?

Szerintem ehhez a munkához ugyanúgy szüksé-
ges az alázat, mint ahogyan a  keménykezűség 
és a határozottság is. Én nagyon elfogult vagyok 
és tényleg imádom ezt a szakmát, szívvel-lélek-
kel csinálom. Sokszor mondják is az ügyfelek, 
hogy látszik mennyire szeretem, mert teljes oda-
adással magyarázom nekik azokat a  szabályo-
kat, amik másoknak csak száraz tények. Ezáltal 
persze ők is jobban megértik, ha nem paragrafu-
sokat idézgetek. Szóval ez egy jótanács is a kol-
légáknak, hogy sose „könyvelő nyelven” beszélje-
nek az ügyfelekhez!

Nem mondható el rólad, hogy 20-30 éve köny-
velsz, azonban a fiatalos hozzáállásod, és a fenti-
ek miatt mégis azt gondolom, hogy átadhatsz va-
lami fontos, valami lényeges gondolatot a könyve-
lőknek. Mi az, amit szerinted tartsanak szem előtt 
a Kollégák?

Y generációsként rám néha tényleg ufóként 
tekintenek az idősebb kollégák. De sose feled-
jük el, hogy már itt vannak a Z és Alfa generáció-
sok is, akik teljesen máshogy gondolkodnak mint 
mi! Egyszerűen muszáj fejlődni a korral, és nem 
szabad megragadni a  megszokások mocsará-
ban. Értem ez alatt úgy a modern technikát, mint 
ahogy a most felnövő új könyvelő generációt is. 
A mi szakmánk is folyamatosan fejlődik, újabb-
nál újabb kihívások elé kerül, és előbb-utóbb tel-
jesen át is fog alakulni.  Azt gondolom, hogyha 
valaki egyszer elveszíti a  fonalat, ma már nem 
biztos, hogy olyan könnyen fel tudja újra venni. 
De szerintem ezt nem kell magyarázni, hiszen 
minden gyakorló kolléga szembesül ezzel napi 
szinten. Mindenesetre bátorítanék mindenkit, 
hogy gondolkozzon innovatívan, próbáljon ki új 
eszközöket, és segítsük együtt a  most felnövő 
kezdő könyvelőket, hogy szívvel-lélekkel és alá-
zattal tudják továbbvinni a szakmánkat!
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Idén – ahogy már az előző számban Is értesülhettetek róla – Ismét 
megpróbáltuk összecsődítenI az ország mInden pontján a  tagságot, hogy 
eltölthessetek egy napot végre a  nehéz év után egy Igazán jó társaságban. 
megkértük a  találkozók szervezőIt, hogy írjanak rövId beszámolót az 
összejövetelekről, most ezt tesszük közzé…

Békés megyei régió

A tavalyi évhez hasonlóan, nagyon családias 
hangulatban tartottuk meg a  Könyvelők Nap-
ját a  régiónkban, ahol a  már megszokott Gom-
bos Horgásztanya adott helyet az összejövete-
lünknek. A délelőtti szakmai beszélgetést köve-
tően (ez sosem maradhat el, hiszen az éle-
tünk nagy részét a  szakma iránti szeretetünk 
tölti ki), közösen, jó hangulatban fogyasztot-
tuk el a bőséges ebédünket. A délután már csak 
a  felszabadult, kötetlen beszélgetésről szólt. 
Nagyon hasznosnak tartjuk ezeket a  napokat, 
hiszen ez a nap „csak rólunk szól”.

Észak-Nyugati régió 

Győrben tartottuk az idei Mér(l)egfejejtő bulit, 
egy meleg nyári szombati napon. Aznap már 
10  órára mindenki megérkezett. A gyerekeknek 
elindult a kreatív sarok, a felnőttek addig egy kávé 
mellett beszélgettek. Rövid túrára indult a  csa-
pat a közeli halastóhoz, amit a gyerekek nagyon 
élveztek és nádat is gyűjtöttek. 12 óra körül értünk 

vissza a  bázisra, ahol már Gizella várt minket 
(hamarabb abbahagyta a tanítást). Pici pihenés 
után a csapatok felálltak a sorversenyhez, mely 
vidáman, jó hangulatban zajlott. A  finom ebéd 
elfogyasztása után került sor az eredményhir-
detésre, az ajándékoknak pedig a csapat apraja-
nagyja nagyon örült. Igaz, hogy egy nagyon haj-
tós időszak után került sor a bulira, de mindenki 
visszajelzése alapján: jövőre ugyanitt!

Közép-Magyarországi régió

Az idei találkozó ismét Veresegyházon volt, 
mondhatjuk, hogy a Közép-Magyarországi régió 
tagjainak ez egy központi városa!? A beszá-
moló készítési nagy hajrá utáni napon ünnepel-
tük meg a  könyvelők napját, vagyis magunkat.   
Idén nem a  macikat látogattuk meg, hanem 
a veresegyházi horgásztó igazán festői szépségű 
helyén tölthettük el ezt a napot. Akinek kedve volt 
horgászhatott, a  többiekkel bográcsban főztük 
meg az ebédet, paprikás krumplit, amihez a pia-
con frissen szereztük be a  hozzávalót, de a  tó 

Könyvelők napja – 2019
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mellett lévő étteremben is szívesen láttak minket.  
Összességében a hangulat nagyon jó volt, a hely 
nyugalma minden résztvevőnek jót tett. jó han-
gulatú, bensőséges ünnepséget főztünk a  hoz-
závalókból. 

Alföldi régió

A Kecskeméten 
nem régiben 
megnyílt BBQ 
Heroesban talál-
koztunk. A lét-
szám visszafo-
gott volt (hárman 
alkottuk a  csa-
patot), ugyanis 
a legtöbben most 
mentek nyaralni, 
vagy egyéb elfog-
laltságuk volt 
ezen a  napon, 
s sajnos több kol-
léganőnek is mostanában volt műtétje, így nem 
tudtak eljönni. Ez azonban alkalmat adott kis 
csapatunknak arra, hogy alaposan megismer-
jük egymást isteni finom falatok és italok mel-
lett (a bűnjeleket már eltüntettük, mikor a  fény-
kép készült). Nagyon jól éreztük magunkat, 
sokat nevettünk és szakmáztunk is egy keveset. 
Azokra is koccintottunk, akik kimaradtak ebből 
a remek buliból. Mivel sokan sajnálták, hogy nem 
tudtak eljönni, ezért velük is megbeszéltük, hogy 
még idén tartunk egy konzultációs napot Kecs-
keméten, mert szükségét érezzük a kollégákkal 
való egyeztetésnek, különböző aktuális témák 

megvitatásának. Bízunk benne, hogy ezen a ren-
dezvényen már többen ott tudnak lenni és aktív 
részesei lehetnek egy jól működő csapatnak.

Dél-Dunántúli régió

A dél-dunántúli MINKE csapat 2019. június 
7-én ünnepélyes keretek között búcsúztatta az 
„Ó-évet”. Aki ott volt, az jól érezte magát, hiszen 
megismerhette Siklós városának alig ismert 
emlékeit és fogyókúráját elfeledve, kiemelkedő 
kulináris élményekben gazdag vacsorával gon-
dolhatott vissza a  mögötte lévő kemény idő-
szakra. Az est sok beszélgetés, iszogatás mel-
lett éjfélig tartott. Ez a nap szép emlékeink között 
marad! Találkozunk jövőre is!

Ami ez alatt a kulisszák mögött 
zajlott
Nem titkoljuk, hogy jövőre is szeretnénk hasonló 
élményeket nyújtani Nektek, és lehetőséget biz-
tosítani a személyes találkozókra. Ezen kívül sze-
retnénk azokba a régiókba is eljutni, ahol sajnos 
kevesebb aktivitást tapasztalunk. Elképzelhető, 
hogy egy kis „szakmát” is belecsempészünk 
a  találkozókba, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy 
ez jobban össze tudja hozni az első találkozást, 
mint „csak” egy kötetlen együttlét. 

Sokszor, sok helyen elmondjuk, hogy a MINKE 
egy országos, összetartó csapat, egy különleges 
szakmai közösség. Azt gondoljuk, a fenti beszá-
molók is ezt igazolják...

Köszönjük minden Tagunknak, aki segített 
a szervezésben, a nyári összejövetelek lebonyo-
lításában, és azoknak is, akik részt vettek ezeken 
az örömteli találkozásokban!
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Év elején kezdtünk idén is abba az intenzív kam-
pányba, melyben nem csupán az eddigi tevékeny-
ségünkkel kapcsolatban vártunk visszajelzést, 
hanem része volt az is, hogy felhívjuk a MINKE 
Tagok figyelmét arra, hogy azoknál, akik számára 
„mindegy, hova megy az 1%”, legyen a  közös 
célunk szem előtt tartva, és felajánlva ennek lehe-
tősége is. Ha valaki megkérdezné, hány Önkén-
tese van a MINKÉ-nek, hány olyan könyvelő van 
az országban, aki valamit tesz ezért a közössé-
gért, aki magáénak érzi az általunk kimondott 
elveket, nos, azt kellene felelnünk, hogy „Több 
száz”. Kijelenthetjük, hogy nincs olyan megye, az 
országnak olyan régiója, ahol ne találnánk olyan 
MINKE Tagot, aki nem csupán élvezi a  tagság 
adta lehetőségeket és előnyöket, hanem segíti is 
a munkánkat a figyelmességével, és tudja, hogy 
a sok kicsi bizony sokra tud menni…

Nyílt titok (a nyomozás körülményeit és 
a  bekért adatokat tekintve), hogy a  tavaszi, 
rendőrségi feljelentésünket ez a szakmán belüli, 
valóban hihetetlen összefogás indukálta. Valaki 
azt gondolta, ez már igencsak szép összeg 
ahhoz, hogy azt szépen elsikkasszuk. Igenám, 
csak nem számolt azzal, hogy ebből valódi, 
kézzelfogható dolgok születnek, mellyel a  köz-
hasznú tevékenységünket – a  tanácsadást – 
szolgáljuk, így finoman szólva is nevetségessé 
vált a  feljelentő sokunk számára (azért néhá-
nyan sajnálták is…). Vegyük szépen sorjában, 
hogy mire is fogjuk fordítani ezt a fantasztikus 
– 5.770.400 Ft-os  – összeget, melyet Nektek 
köszönhetünk. Az alapelvünk roppant egyszerű, 
csupán ennyi: 

„TŐLETEK KAPTUK, 
NeKteK ADjuK” 

100%-ban a Tagoknak nyújtott szolgáltatások és 
kiadványok fognak készülni az összegből!

 9 Megjelentettük, és november első napjaiban 
INGYENESEN postáztuk a „KIVÁBÓL KIVÁLÓ” 
című kiadványt.

 9 Folytatjuk a Mérlegelő Magazinműsorunkat, 
további 12 adást/szakmai beszélgetést tu-
dunk felvenni, amelyet bárki, bármikor meg-
tekinthet.

 9 Elkészül (e cikk írásakor még folyamatban…) 
az „Adóváltozások dióhéjban 2020” Kiad-
vány, melyet immár 3. éve jelentetünk meg, 
ezt decemberben postázzuk.

 9 3 db szakmai napot szervezünk vidéken, me-
lyen ingyenesen (Törökbálint), vagy igencsak 
jelképes, önköltségi ár alatti (bruttó 3.900 Ft) 
részvételi díjon vehetnek részt a MINKE  Tagok 
(Székesfehérvár és Kecskemét).

 9 Folyamatosan biztosítjuk a szakmai tanács-
adást.

 9 Elkezdtünk (erről külön cikkben olvashatsz) 
egy szakmai csapatot működtetni, így rend-
szeresen jelentkezünk további szakmai anya-
gokkal.

 9 +1 meglepetés kiadvánnyal/hasznos anyag-
gal is készülünk, melynek témája egyelőre  
titok…

Nos, ezek azok a projektek, amelyek megva-
lósulását Nélkületek kevésbé, vagy egyáltalán 
nem tudnánk biztosítani!

A segítségeteket ismét megköszönve, egy-
ben újra kérjük, hogy jövőre is gondoljatok ránk, 
és –  amennyiben erre lehetőség adódik – az 
SZjA 1% felajánlás során jusson eszetekbe adó-
számunk: 

SZJA 1% – „Tőletek kaptuk, Nektek adjuk”

köszönet, gratulácIó és hála. összefogás, kItartás és sIker. ezek a legInkább 
IdeIllő szavak, ha arról kell beszéljünk, amIt a  mInke tagok a  2019-es évben 
Is véghez vIttek. ennek a  közös munkának, az összefogásnak az eredménye 
mIndenkI számára látható, érezhető lesz az előttünk álló évben.

18032358-2-13
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy 
egyesületünkkel kapcsolatban nyomozás indult 
„ismeretlen bejelentés” alapján – sikkasztás gya-
nújával. Természetesen egyértelmű számunkra 
az ismeretlen bejelentő személye, azonban ezt 
nem kívánjuk nyilvánosságra hozni, elégedjetek 
meg annyival, hogy 100%-ig tudjuk, hogy szak-
mai irigység, féltékenység az ügy valódi oka.

Minden információt a lehető legrészleteseb-
ben a nyomozók részére rendelkezésre bocsá-
tottuk, majd hónapokkal később érdeklődtünk 
a  fejleményekről, hiszen abban a tudatban vol-
tunk (a NAV gyakorlatát alapul véve), hogy vala-
miféle határozatot kapunk, melyben tájékoztat-
nak MINKE-t arról, hogy minden rendben van, de 
semmiféle további tájékoztatást nem kaptunk. 
Sajnálatos módon csupán telefonon tájékoztat-
ták az egyesületet arról, hogy „Ha lenne valami, 
már kerestük volna”, és hogy ez a csend – az, 
hogy nincs további fejlemény, és további kérdé-
sek: azt jelenti, hogy minden rendben van. Bár 
kissé meglepőnek találjuk ezt az eljárást, hiszen 
egy „Megállapítást nem tartalmazó, vizsgálatot 
lezáró jegyzőkönyv”-et szerettünk volna nyilvá-
nosságra hozni, de ez a   fenti okból kifolyólag 
sajnos nem lehetséges.

 
GDPR&IT 

Megoldás a biztonságos  
adatkezelésre

9  Egyedi GDPR készítése,
harmóniában az IT rendszerrel

9  Javaslat az IT folyamatok 
összehangolására

9 IT tanácsadás, képviselet

9 Ingyenes GDPR felmérés

Elérhetőségek:
mobil: 06 ( 70 )  534  84  23
email: sales@it-pack.com

A pontos részletekért látogasson el  
weboldalunkra!

www.it-pack.com

it-pack.com GDPR-IT System audit
w w w. i t- p a c k . co m
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Mérlegképes továbbképzés MINKE módra

túlzás nélkül állíthatjuk, hogy szInte egy teljes éve kezdtük az 
előkészületeket az IdeI továbbképzésünkre. a munkánk eredménye meglátszott, 
hIszen a vIsszajelzések során nagyon sokan kIemelték a profI szervezést, amIt 
ezúton Is köszönünk. 

Míg minden apró részlet szépen a helyére került, 
bizony nem volt könnyű dolgunk, hiszen szám-
talan újdonsággal készültünk az idei tovább-
képzésünkre. Míg tavaly „csak” kb. 180-an vet-
tek részt az évi egyetlen, mérlegképes köte-
lező továbbképzésünkön, ez a szám idénre 320 
fölé kúszott. Bíztunk ebben már tavaly is, éppen 
ezért jó előre a tavalyinál egy jóval nagyobb ter-
met foglaltunk.

Míg sokan a  nyarat pihenéssel töltötték, mi 
javában terveztük azokat az elemeket, melyekkel 
úgy gondoltuk, biztosítható a  nagyobb létszám 
ellenére is a közvetlenség, a családias hangulat. 
A tematika és előadók megszervezését ugyan-
csak időben, még év elején elvégeztük, így az 
utolsó hónapokra a  lebonyolítás körüli teendők 
maradtak. Nekikezdtünk hát a részletek kidolgo-
zásának, ami igencsak kreatív, izgalmas felada-
tot jelentett. Onnantól kezdve, hogy a  tollra az 

„ÉREZD jÓL MAGAD!” szöveg felkerüljön, azon 
át, hogy a  segítőink ingén milyen felirat legyen, 
a  legapróbb részleteket is próbáltuk végiggon-
dolni. Tettük a dolgunkat, szépen felírva az ötle-
teket, és az azok végrehajtásához szükséges 
teendőket és határidőket. Persze menet közben, 
ahogy teltek a hetek és a hónapok, állandóan újra 
kellett értékelni az ötleteket, és be kellett látnunk, 
hogy sajnos néhányat el kell engedünk. jöttek 
az újabb és újabb feladatok, határidők, és ötle-
tek, mire kitaláltuk azokat az apróságokat, mely-
ből érezhettétek, hogy egy nagyon szuper csapat 
részesei vagytok!

A rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása 
természetesen nem csupán 2-3 főnek (mond-
hatni, hogy a központi irányításnak) volt köszön-
hető. Ezúton is köszönjük azoknak az önkén-
tes MINKE Tagoknak és munkatársaknak, akik 
részt vettek a  rendezvény sikeres lebonyolítá-
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+ 4 sor !!!!

sában! Többen nem csupán a  korai keléssel, 
hanem a vasárnap estéjük feláldozásával is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy hétfő reggel 8 órakor min-
den készen álljon a Tagok, és nem MINKE tagok 
„fogadására”.

Előadóink közül senkinek nem kellett bemu-
tatni az elsőt – Böröczky Zsuzsit. Mi sem termé-
szetesebb, hogy sokan estig hallgattuk volna 
Zsuzsi előadását, amiben a fontos dolgokra úgy 
hívta fel a figyelmet, hogy közben nem fáradtak 
el a résztvevők…

Az első nap második előadása jóval nehe-
zebb volt, hiszen Egri-Retezi Katalin témája – az 
átalakulásokkal kapcsolatos teendők – kevesek 
által érintett terület volt. E két tény együttes hatá-
sának köszönhetően fáradtan, de rengeteg infor-
mációval hagyták el a termet a résztvevők.

A második napot Harkai István, elnökünk 
kezdte, egy jóval könnyebben emészthető témá-
val, a  könyvelőiroda vezetéssel kapcsolatban 
hangzottak el súlyos megállapítások – a  köny-
nyed stílus ellenére.

A továbbképzésünket Juhász Tibor zárta, az 
előadás témája pedig a KIVA volt. Sokan először 
találkoztak az előadóval, Tibor előadása azon-
ban senkinek nem okozhatott csalódást. Oly-
annyira jól sikerült, hogy szinte bizonyos, hogy 
jövőre is előadóink között tisztelhetjük.

Természetesen nem maradhatott el a  tortá-
zás sem, hiszen ez immár tradíciónak számít. Míg 
az első továbbképzésünkön (2017-ben) a 400 fős 
taglétszám átlépését, tavaly az akkor már 500 
fölötti Tagságot ünnepeltük, az idei tortázásnak 
az apropója az volt, hogy szinte napra pontosan 
10 éve volt az az első találkozás – ami a MINKE 
bölcsőjének is tekinthető –, ahol 20  könyvelő 

eldöntötte, hogy összefognak egy célért, melyet 
azóta is képviselünk. (Persze „koccinthattunk” 
volna arra is, hogy a 600-as taglétszámot léptük 
át, de az alakulás jobb „apropónak” tűnt...)

Őszintén bízunk abban, hogy mindenki, aki 
jelen volt, megtapasztalta, hogy egy nagyon 
klassz közösség részese, és sokakkal találko-
zunk jövőre is!
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Büszkék vagyunk rá, hogy sikerül minden hónap-
ban érdekes témákkal és kiemelkedő szakértők-
kel beszélgetni egy tartalmas 30-40 percet. Mivel 
a Tagság jelentős része számára nehezen elér-
hető pl. a  továbbképzésünk, mert vidéki iroda-
ként csatlakoztak a  MINKÉ-hez, örülünk, hogy 
a  Mérlegelő Magazin mindenkihez el tud jutni, 
hiszen az a  weboldalunkon történő bejelentke-
zést követően tekinthető meg.

Az idei év műsoraiból egy-egy képkockát 
ízelítőként megmutatunk elsősorban azoknak, 
akik esetleg nemrégiben csatlakoztak egyesü-
letünkhöz, és még nem volt idejük megtekinteni 
a műsorokat.

Bízunk benne, hogy sokan – akárcsak mi – 
várjátok hónapról hónapra az újabb adásokat, 
és hasznosnak ítélitek a témákat, azokból olyan 
gondolatokat tudtok meríteni, amely hozzájárul 
ahhoz, hogy munkátokat magasabb színvona-
lon, hatékonyabban tudjátok végezni.

Mérlegelő Magazin – 2019

tI kértétek, mI örömmel megvalósítottuk, és 2017. év vége óta rendszeresen 
jelentkezünk szakmaI beszélgetésekkel, melyekben aktuálIs, vagy épp örökzöld 
témákákat veszünk sorra. jelen sorok írásakor már 25 adás felvételén vagyunk 
túl, amely szám 2020-ban tovább fog nőnI… 

Örömmel várunk folyamatosan téma/szakértő javaslatokat, melyet kérjük, hogy az 
info@minke.hu címre küldjetek el!
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Megalakult a MINKE Szakértői Bizottsága

hosszú-hosszú egyeztetéseket követően megalakítottuk a  könyvelőkből, 
adószakértőkből és könyvvIzsgálókból álló szakmaI csapatot, amely 
Iránymutatást fog adnI mondhatnI „bármIlyen” mInke-t érIntő, szakmaI 
kérdésben. ennek IndokaIt és jövőbenI működését írjuk most le…

Időről időre kapunk a  vállalkozás területéről, és 
a könyvelők munkáját érintő legkülönfélébb élet-
helyzeteket érintő kérdéseket, melyek esetenként 
nem csupán egy-egy MINKE Tag számára jelent-
het kételyt, hanem úgy ítéljük meg, hogy soka-
kat érinthet. Mint érdekképviselet, céljaink között 
szerepelnie kell annak is, hogy a  beérkező, élet 
szülte nehézségeken igyekszünk segíteni, vala-
miféle megoldást találni. Ennek a  komoly, fele-
lősségteljes munkának egy ember – mondjuk 
egy egyesületi elnök vagy alelnök – véleményünk 
szerint képtelen eleget tenni, még akkor is, ha ő 
is gyakorló könyvelő. Nincs az országban olyan 
személy, aki éppolyan jártas a civil szektor köny-
velésében, mint a mezőgazdasági őstermelőkkel 
kapcsolatos szabályokban, a  közösségi ügyle-
tekben éppúgy, mint az ingatlanokkal kapcsola-
tos adózásban. Éppen ezért gondoltuk, hogy az 
egyesület szakmai képviseletét egy-egy emberre 
bízni nem lenne helyénvaló, ehelyett egy Szak-
értői Bizottság megalakítására tettünk lépése-
ket. Az abban szereplő személyek tekintetében 
a szakmaiságon felül további egy fontos szem-
pontot vettünk figyelembe, mégpedig azt, hogy 
az elmúlt 1-2 évet, és a  személyes kapcsolatot 
tekintve kik voltak azok, akik érdemben – akár 

kisebb feladatokat ellátva – segítettek MINKE-t. 
A nyár folyamán volt az első személyes találkozó 
(mely sajnos csak kb. 50%-os részvétel mel-
lett zajlott), a továbbképzésen pedig megkapták 
megbízólevelüket a  Tagok. Időközben kialakul-
tak a gyakorlati működéshez szükséges irányok, 
feltételek is, így novembertől már rendszeresen 
jelennek meg a Szakértői Bizottság munkájának 
köszönhető szakmai anyagok.

Ezúton is szeretnénk jelezni (bár külön jel-
zés nélkül is így volt), hogy bátran küldjétek el 
szakmai felvetéseiteket, gondjaitokat akár jog-
szabályokkal, akár egyéb, könyvelői feladatokat 
érintő dolgokkal kapcsolatban. Immár ez nem 
csupán 1-2 embernek kerül továbbításra, hanem 
azzal – ha valóban lényegesnek, fontosnak ítél-
tetik meg a felvetés – 10 ember fog foglalkozni, 
ezáltal gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni 
a felvetésekre, és továbblépni a minisztériumok 
felé a valódi érdekképviseleti tevékenységünkkel!

Ezúton köszönjük azoknak, akik elfogadták 
a felkérést, és munkájukhoz sok sikert kívánunk!  
A MINKE Szakértői Bizottság tagjai: Bálint József, 
Gál Dezső, Gulyásné Sinka Erika, Jakus Tünde, 
Juhász Tibor, Kovács Andrea, Mészáros Anikó, Pécsi 
Attila, Suller Krisztina és Váradíné dr. Nagy Erika.
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az armada szoftverek házIgazdáját, Pécsi Melindát kérdeztük a bér-
programokról. ő közel 20 éve erősítI az armada csapatát.  a  következő Interjú- 
ban kIderül mIlyen egy jó bérprogram, mIre fIgyeljünk programváltásnál, 
hogyan tud az armada segítenI a bérszámfejtőknek.

Interjú: Milyen egy jó bérprogram?

20 év alatt rengeteg szakmabelivel találkoztál, be-
széltél, ezért teljesen képben vagy arról, hogy mi-
lyen egy jó bérprogram. Mesélnél erről?

Egy jó bérprogram felhasználóbarát, könnyen 
kezelhető, mindent kiszámol. Nem kell külön 
Excel táblázatot vezetni és füzetben jegyzetelni 
mellette. Gyors, törvényes és úgy működik, hogy 
a felhasználó azt érzi, hogy a program fejlesztői 
az ő fejével gondolkodtak. 

Nagyon sok törvényi változás érinti a bérszámfej-
tők munkáját, ti hogyan tudjátok olyan gyorsan 
frissíteni a programban?

Valóban nagyon sok törvényváltozás érinti a bér-
számfejtők munkáját. Az Armadánál egy külön 
csapat dolgozik azon, hogy minden változás 
a  lehető leggyorsabban, hibátlanul kerüljön az 
ügyfelekhez. Büszkék vagyunk, hogy rengeteg 
pozitív visszajelzés érkezik hozzánk amiatt, hogy 
mennyire gyorsan és precízen végezzük a prog-
ramon a frissítéseket.

Mire figyeljünk programválasztásnál?

Lehet, hogy furcsán hangzik, de például még 
a  kezdőképernyő is fontos, hiszen azt a  képet 
elég sokat nézzük munkánk során, ezért fon-
tos, hogy esztétikus és átlátható legyen.  
Persze a  program tudása az elsődleges. Megfe-
lel-e a cég igényeinek, mennyivel gyorsítja, könnyíti 
meg munkánkat, mennyire rugalmasak a munka-
társak, az ügyfélszolgálat mennyire gyors és segí-
tőkész. Ezekre mind érdemes figyelni.

Sokszor hallom bérszámfejtőktől, hogy amit nem 
tud a program azt ők kiszámolják. Szerinted miért 
megy a programváltás ilyen nehezen?

Igen, a  munkám során én is sokszor tapaszta-
lom, hogy nehezen engedik el a régi programju-
kat, még akkor is, ha nem felel meg az igényeik-

nek, és nem elég intelligens. A megszokás nagy 
úr, pedig akár a  munkaidejük 30-50 százalé-
kát is megtakaríthatnák a  bérszámfejtők. Fon-
tos belátni, hogy muszáj haladni a  korral, nem 
elégedhetünk meg egy programmal csak azért, 
mert azt szoktuk meg. Így saját magától és 
a munkáltatótól von el hasznos időt azzal, hogy 
még papíron számolgat a  bérszámfejtő és las-
san halad, pedig több hasznos ügyet tudna elin-
tézni ezen idő alatt.

Egy váltás mindig munkával jár. Mit tanácsolsz 
azoknak, akik érzik, hogy nem elég a  szoftverük 
tudása és egy jobb bérprogramra kell váltaniuk?

Egy jó program, egy segítő ügyfélszolgálat min-
dig segít abban, hogy gördülékenyen menjen az 
átállás. Nálunk a munkatársak segítenek minden-
ben a  felhasználónak, hogy ne okozzon gondot 
a váltás. Az Armada Bérprogram annyira felhasz-
nálóbarát, hogy egyedül is gyorsan használatba 
vehető, mégis szeretjük oktatással magabiztossá 
tenni az új felhasználókat, ha igénylik, hiszen sok 
olyan trükköt, praktikát tudunk mutatni, ami a min-
dennapi munkát felgyorsítja, megkönnyíti.

Mire vagytok az Armadánál a legbüszkébbek?

Több, mint 26 év tapasztalatát ötvözzük az 
Armada Ügyviteli Programokban. Armadával 
több, mit tízezer vállalkozás könyvelését, és több 
százezer dolgozó bérének elszámolását végzik. 
Azt gondolom, hogy ezek a  számok magukért 
beszélnek. A legbüszkébbek a  felhasználók elé-
gedettségére vagyunk.

Köszönöm válaszaid. Azt gondolom, nagyon hasz-
nos információk hangzottak el, és remélem so-
kan kaptak kedvet belevágni régi, nem jól műkö-
dő programjuk leváltásába. Aki pedig eddig tartott 
tőle, most frissességet és új lendületet vihet cége 
és a munkatársai életébe egyaránt. 

„Sokan azt hiszik, hogy bérprogramjuk van, addig, amíg nem használják az Armadát.”
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