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TARTALOM Ajánló
2020. I. félév: kinek mi jut 
eszébe erről az időszakról? 
Azt gondolom, mindannyian 
sokáig fogunk emlékezni 
a  soha nem látott, soha 
meg nem élt élethelyze-
tekre, rendkívüli feladatokra 
és nehézségekre. Megszok-

tuk, hogy könyvelőként állandó „nyomás alatt” 
dolgozunk és mindig van feladatunk bőven, de ez 
az időszak soha nem látott feladatmennyiséggel 
halmozott el MINKE-t.

Óriási köszönettel tartozik az egész ország 
nem csupán az egészségügyben dolgozóknak, 
hanem a  könyvelőknek is, akiknek nem csak 
a  drasztikusan megnövekvő feladatmennyiség-
gel kellett számolniuk, hanem emellé az is tár-
sult, hogy épp azokkal kellett extra sok feladatot 
végezni, akiknek a bevételeik drasztikusan (vagy 
teljesen, a nullára) csökkentek.

De nem csupán Ti – az ország leglelkiisme-
retesebb könyvelői –, hanem mi is, mint érdek-
képviseleti szerv igencsak tevékeny idősza-
kon vagyunk túl. Magabiztosan jelenthetjük ki, 
hogy amit tudtunk, megtettünk. Azon kívül, hogy 
a  „békeidőre” tervezett feladatainkkal halad-
tunk, felismertük a  lehetőséget a  segítségnyúj-
tásra. Nem fordítottuk el tekintetünket Tagjaink-
tól, hanem észrevettük a  valódi nehézségeket, 
és tevékenyen kivettük a részünket abból, hogy 
könnyebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé tehessük 
a  mindennapi munkátokat. Mindig úgy érzem, 
hogy mozgalmas, dolgos időszakon vagyunk 
túl, mikor elkészül a fél éves „visszatekintésünk”, 
most ez hatványozottan igaz. Örülök, hogy egy-
értelműen látszik, hogy a munkánknak megvan 
a látható eredménye, ugyanakkor tudom, hogy 
folytatni kell, kötelességünk tovább segíteni Nek-
tek ebben a zűrzavaros időszakban.

Bízom benne, hogy a  nyáron minden extra 
körülmény ellenére jut mindenkinek egy kis ideje 
a pihenésre, feltöltődésre is, leginkább most ezt 
kívánom teljes szívből Nektek!

Harkai István
elnök
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Nyári interjúalanyunkkal sokszor találkozhattok 
a  MINKE rendezvényeken, és egyre nagyobb sze-
repet tölt be a  MINKE életében, ismerjétek meg 
Grebenár Renátát…

Mikor kezdtél el könyveléssel foglalkozni?

Rögtön a  PSZF elvégzése után egy multinál 
helyezkedtem el, és kezdtem el könyvelni 
 1999-ben. Három év múlva elkezdtem saját vál-
lalkozásban munka mellett „Home office”-ban 
egy kis irodát működtetni. 

3 évig dolgoztam a multicégnél, majd utána 
főkönyvelőként kisebb cégnél 7 éven keresz-
tül, és mellette működtettem a  saját vállalko-
zásomat, ami egyre nagyobb lett. 2009-ben 
eljött az a pont, amikor döntenem kellett, és én 
a saját vállalkozást választottam. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltam, hogy úgy tudtam 
továbbfejleszteni a  cégemet, hogy megmarad-
tam a főkönyvelői státuszomban egy tanácsadói 
szerepben további egy évig, csökkentett munka-
időben. Felvettem az utódomat, és közösen dol-
goztunk még jó ideig. Ez azért fontos az irodám 
szempontjából, mert nem voltam rákénysze-
rülve, hogy bármilyen ügyfelet bevállaljak. Azok-
kal a cégekkel tudtam növelni az irodám ügy-
félkörét, akiket én választottam. Ez a mai napig 
érezhető, nagyon megválogatott ügyfélköröm 
van, akikkel öröm együtt dolgozni, kölcsönös 
bizalom van, és tiszteljük egymást.

Mi az, amit a legfontosabbnak tartasz a könyvelői 
munkád során?

A tanácsadói szerep. Az, hogy az ügyfél nem 
csak könyvelőnek tekint, hanem a  legfontosabb 
tanácsadónak az életében, és előre felhív minden 
olyan döntés előtt, amiben segítségére lehetek, 
így nem utólag kell problémát megoldani, hanem 
előre gondolkodunk, ettől függően cselekszik. 

Van-e esetleg olyan, amit kezdetben nagyon más-
hogy képzeltél, mint ahogy most csinálod?

Az érdekes az, hogy én soha nem dolgoztam 
könyvelőirodában. Úgy kezdtem el a saját köny-
velőirodámat felépíteni, hogy fogalmam nem 

volt róla, hogy ennek hogyan kellene működnie, 
a  saját elképzeléseimet követtem. Ebből kifo-
lyólag azt gondolom, hogy egy csomó mindent 
máshogy csináltam, mint a  tipikus könyvelőiro-
dák, és lehet, hogy más szemszögből is néztem 
az egész folyamatot és ügyfélkezelést is. 

Régóta vagy Te is tagja az egyesületnek, eleinte 
a háttérben, viszont az utóbbi időben aktívan be-
kapcsolódtál a  feladatokba, például a  rendezvé-
nyeinken, illetve ahol tudsz segítesz. Hogyan em-
lékszel vissza a  kezdetekre, illetve hogyan látod 
az elmúlt pár évet a MINKE alatt? Miért tartottad 
fontosnak, hogy aktívabban részt vegyél az egye-
sület életében?

Ha jól emlékszem, egy konferencián töltöttem ki 
a belépési kérelmemet. Ami akkor megfogott, az 
az, hogy szakmai anyagokkal támogatna engem 
az egyesület, a szerződéstervezettől kezdve volt 
mindenféle szakmai segítség. Ez egy nagyon jó 
platform, hogy ne kelljen innen-onnan összeva-
dászni a  támogató szakmai anyagokat. Aztán 
az évek alatt megtapasztaltam, hogy itt hozzám 
hasonló szemléletű személyek a tagok, akik segí-
tik egymást, így én is örömmel veszek részt a fel-
adatokban.

Talán, nem titok, hogy elvégezted a  könyvelőiro-
da-vezető tréninget, és folyamatosan tanulsz is. 
Hogyan látod, a tudás mennyire érték a mindenna-
pi életedben?

A legnagyobb érték. Személy szerint azt gondo-
lom, hogy személyes jellemzőimben nem vagyok 
egy tipikus vezető, én mindig úgy dolgoztam 
a  munkatársaimmal, hogy mindig azt az oldalt 
néztem, hogy én hogyan szeretnék dolgozni 
a helyükben. Hiszem, hogy ha  megadom nekik, 
amit én szeretnék az ő helyükben kapni, akkor 
ezáltal kőkemény vezetői módszerek alkalma-
zása nélkül tudom beállítani őket magam mögé. 

A könyvelőiroda-vezető tréningen nagyon sok 
olyan témát átbeszéltünk, amit az ember egye-
dül nem gondol végig, nem számol végig. Nincs 
a kezében olyan módszertan, amivel fejlődni tud, 
akár a munkavállalók ösztönzése, akár az árkép-
zés, vagy rengeteg más tekintetben. Nekem 
nagyon sokat adott, hogy Általad – aki ezerféle 
marketing stratégiát elmondtál – éreztem, hogy 
melyik az az irány, az az út, amerre mennem kel-
lene, csak korábban nem tudtam, hogy hogyan, 
és nem konkretizálódott bennem a feladat. 

A képzésen irányt kaptunk, hogy miket gon-
doljunk át, írjunk le, vagy következő hétre oldjunk 
meg egy feladatot. Utána rájön az ember, hogy 
igen, mennyire fontos, hogy ne csak az ügyfélre, 
hanem a saját cégünkre, folyamatainkra is fordít-
sunk időt, energiát.

Te képviseled a  MINKÉ-t a  Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara Könyvviteli Szolgáltatókat Minő-
sítő  Bizottságában, hogyan látod ezt az újabb  
feladatot?

Nagyon friss ez a  pozíció, illetve ez az egész 
törekvés, igazából most várjuk azt – nyilván ez 
egy hosszú folyamat lesz –, hogy ehhez a minő-
sítési rendszerhez pályázzanak, jelentkezzenek 
a könyvelőirodák. Én fontosnak tartok egy ilyen 
rendszert, ezért is örültem, hogy ebben részt 
vehetek. Nagyon híg a szakmánk, feketén-fehé-
ren kimondva. Azt várom ettől hosszútávon, 
hogy javuljon a könyvelői szakmai színvonal, és 
az ügyfelek legyenek büszkék rá, ha olyan köny-
velőirodával dolgoznak együtt, aki rendelkezik 
ilyen minősítéssel. Egyébként is rohamosan tar-
tunk a  digitalizáció felé, hatalmasat kell változ-
nia a  könyvelőirodáknak márcsak e téren is, és 
úgy gondolom, hogy egy ilyen minősítési rend-
szer ezt is elősegítheti. 

Milyen céljaid vannak, hogyan képzeled el a jövőt?

A jövő tekintetében nagyon örülök a felgyorsult 
informatikai fejlődésnek, azok között az infor-

matikai felhasználók között vagyok, akik lelke-
sednek, ha valami újat kipróbálhatnak. Nyilván 
ebben közrejátszik, hogy a családban nem kell 
messzire mennem egy jó (a legjobb) informa-
tikusért. Azt szoktam meg, hogy magas szín-
vonalú gépparkkal és programokkal dolgozunk, 
erre én rengeteget áldozok. Ezt az utat folytat-
juk tovább. A tanácsadás, gondolkodás, ellen-
őrzés és kommunikáció az irány, az adatrög-
zítést pedig megoldjuk informatikával. Ennek 
sikeres visszaigazolása, hogy habár nem home 
office munkavégzésre rendezkedtünk be, nem 
ez volt eddig a vízió, március 16-án a  járvány-
ügyi helyzetben mégis úgy „költöztünk” haza 
az irodából, hogy fennakadás nélkül, azonnal 
át tudtunk állni otthoni munkavégzésre, komp-
romisszumok és hatékonyság csökkenés nél-
kül. Minden ügyfelünk kivétel nélkül kizárólag 
elektronikusan küld dokumentumokat, szeren-
csére nekik sem okozott problémát. Az irodám 
jövőjét hasonló létszámmal tervezem, mint 
most (5  fős iroda vagyunk). Ez a  létszám ide-
ális ahhoz a kitűzött célhoz, hogy olyan kezel-
hető ügyfélmennyiséggel – viszont megváloga-
tott ügyfelekkel – dolgozhassak, akikkel veze-
tőként még egytől-egyig tudom tartani a  kap-
csolatot, tudok minden fontos problémájukról, 
a  cégek történéseiről, anélkül, hogy én végez-
ném magát a könyvelést. 

Sok mindent elmondtál magadról, de mégis mi az, 
amit a legfontosabbnak tartasz, mit üzensz a Kol-
légáknak?

Semmiféleképpen ne féljenek a változástól! Biz-
tos, hogy nagy változások jönnek, ami elrettentő 
lehet elsőre, de azt gondolom, hogy sok helyről 
kaphatunk segítséget, többek közt a MINKÉ-től, 
akik támogatni fognak  ezen az úton. Mindenki 
gondolja át, hogy mit szeretne a  jövőben és az 
egyéni céljai szerint hozzon döntéseket. A kolle-
gáinkat bátorítsuk, közvetítsük feléjük azt, hogy 
ezek az újdonságok jó dolgokat hoznak, sokkal 
inkább lehet majd foglalkozni a  szakmai oldal-
lal, ha kihasználjuk a szükséges digitalizációval 
együtt járó lehetőségeket. Az ügyfeleket tanít-
suk, segítsük, akik lehet, hogy most probléma-
ként élik meg az előttük is álló változásokat, de 
értékelni fogják később, hogy sokkal előbb ren-
delkezésükre állnak a  vállalkozásuk irányításá-
hoz szükséges információk.

De mindenekelőtt legyünk pozitívak és moso-
lyogjunk!
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MINThA csAk 3-4 éV LENNE, ÚGy RöppENT EL AZ ALApÍTásUNkTóL ELTELT 10 éV. 
LELkEsEN VáGTUNk bELE, hoGy ELVEINk, céLJAINk EGyRE sZéLEsEbb köRbEN LEGyENEk 
ismertek, és nem tudtuk, hogy mi lesz a kezdeményezésünkből. nos, 10 év talán 
elég idő arra, hogy levonjuk a következtetést: nem csupán induláskor léptünk 
Jó ÚTRA, AZóTA Is EZEN hALAdUNk…

Alapítsunk egy Minőségi könyvelők klubját! – hang-
zott a  felhívás, miután szembesültünk azzal, 
hogy nem ülhetünk tovább ölbe tett kézzel, mikor 
a  kontár könyvelők az olcsó díjaik mellé olyan 
szakmaiatlanságról tesznek tanúságot, amit 
elképzelni is szörnyű.

A bölcsek, a komoly tanácsadók azt mond-
ják: tiszta, világos jövőképnek kell lennie a siker-
hez. Nos, nekünk semmink volt. Nem tudtuk, 
hogy hova akarunk eljutni, csupán a szakmai-
ság és a tenni akarás hajtotta a csapatot. Vala-
mit tegyünk végre, fogjunk össze, mert mindany-
nyian hittünk abban, hogy ebből valami jó fog 
kisülni. De hogy mi lesz 10 év múlva, azt senki 
nem sejtette, nem remélhette, hiszen a mai sike-
reinknek – valljuk be őszintén – 2009-ben olyan 
sok alapja nem volt...

Kb. 1 hónap alatt (sok-sok telefonhívás után) 
összejött az a maroknyi – 20-30 fős – társaság, 
akikkel 2009. október 21-én eldöntöttük, hogy 
megalakítjuk ezt a kis csoportot, és kimondtuk az 
alapelveket: számunkra nagyon fontos a „minő-
ségi könyvelés”. Igazából senki sem tudta, hogy 
mi lesz velünk, merre fog haladni ez a kezdemé-

nyezés, van-e jövőnk, vagy csak borozgattunk és 
beszélgettünk egyet.

Ekkor még nem egyesületi formában működ-
tünk, ami miatt értek kellemetlenségek, ezért 
néhány hónap elteltével elhatároztuk, hogy ren-
dezzük sorainkat, és megtörtént a  Minőségi 
Könyvelők Klubja Egyesület hivatalos megalakí-
tása (ahogy ez lenni szokott, többszörös bírósági 
hiánypótló procedúra után), 2010. május 28-án 
– így e két dátum tekinthető a MINKE születés-
napjának. Boldogan vettük kézbe a  bejegyző 
végzést, azt a naiv gondolatot tartva szem előtt, 
hogy ezzel, hogy hivatalosan is érdekképvise-
leti szerv vagyunk, könnyebb lesz a  könyvelők 
felé kommunikálnunk. Nos, ezt az elképzelésün-
ket az élet hamar megcáfolta, mikor fejünkhöz 
vágták, hogy „Egy egyesület nem csinál semmit, 
csak beszedi a tagdíjakat!”. Hogy ezt vajon miért 
mondták, a  kedves Olvasóra bízzuk, a  lényeg, 
hogy némiképp csalódottan vettük tudomásul, 
hogy nem megnyit, hanem bezár bizonyos kapu-
kat ez a változás. Így, mondhatni igencsak hen-
dikeppel indult a  munkánk az évek múlásával 
pedig olykor-olykor komoly falakba ütköztünk.

10 éves a MINKE
Az eredmények önmagukért beszélnek! 

Akár az SZjA 1%-ok gyűjtésénél, akár a  ren-
dezvényeinken tapasztalható légkörben egy-
értelműen megmutatkozik: sikerült a  hosz-
szú évek alatt összekovácsolni egy olyan tár-
saságot, amelyet munkájukra igényes, lelkiis-
meretes könyvelők alkotnak. Immár – jócskán 
a  600-as taglétszám felett járva  – elmondhat-
juk, hogy olyan szervezetté nőttük ki magunkat, 
melynek komoly szerepe, szava van a  könyve-
lői szakmában. De a jelennel tisztában vagyunk, 
ezért inkább repüljünk vissza a  múltba, az ala-
pító Tagok gondolataihoz. A  10 éves évfordu-
lóra tekintettel ugyanis összehívtuk egy baráti 
beszélgetés erejéig azokat az aktív MINKE Tago-
kat, akik anno igent mondtak a bizonytalanra, és 
letették a MINKE alapjait. Alapító tagjaink közül 
vannak, akik már nem könyvelnek, olyanok is, 

akik nem tudtak eljönni, és néhányan már nem 
tagjai egyesületünknek. Most íme egy-egy rövid 
visszatekintés Tőlük, akiktől azt kérdeztük, vajon 
hogyan emlékeznek vissza az alakulásra, milyen 
gondolataik voltak 10 évvel ezelőtt?

„10 éve kaptam egy telefonhívást, melyről az Egyesület, akkor még Klub alakulásáról tájékoztattak. 
Nagyon szimpatikusnak tűnt az ötlet, ezért kitöltöttem a jelentkezési lapot. Elsőre nem kerültem be 
az alapító tagok közé, mert akkora volt a tolongás. Azonban valaki visszamondta, így lettem alapító 
tag. Nem bántam meg, mert egy nagyon jó, baráti közösség alakult ki.” Lepsényi Strausz Ildikó

Multikontír Kft. – Budapest

„Emlékszem, hogy email megkeresés érkezett, egy esetleges „szervezet” lehetőségéről. Egy kedves, 
eldugott helyen volt az első találkozó, ahol meghallgattuk Harkai István ötletét és ott helyben meg-
szavaztuk az egyesület létrejöttét. jónak találtam azt az ötletet, hogy a „kókler” könyvelőket visz-
szaszorítsuk és a megfelelő szakmai színvonalat építsünk ki a könyvelők körében. Az ott lefektetett 
elvekhez még most is hű az Egyesület. Köszönöm Harkai István 10 éves állhatatos munkáját, mert 
nélküle ez nem valósulhatott volna meg.” Barnuczné Magyar Zita

Barnucz és Társa Kft. – Siófok

„Telefonhívást kaptam, hogy egy könyvelők érdekeit képviselő egyesület jönne létre és van-e kedvem 
részt venni benne. Igen örültem, mert a célok amiket felsoroltak, az elveimmel szakmai tudásom-
mal egyezőek voltak. Külön örültem, hogy felkértek hogy vállalnék-e alelnöki szerepet, melyre azon-
nal igent mondtam. jó döntés volt, azóta is érzem, mint szakmailag mint vállalkozóként, hogy bár-
mikor számíthatok az egyesület háttérmunkájára és érdekképviseletére.” Kucsik Erika

Ikszplusz Kft. – Budapest

„Egy e-mailt kaptunk, hogy most lehetőségünk lenne egy szakmai szervezet kialakítására. Unokahú-
gom döntötte el, hogy vegyünk részt ebben a kezdeményezésben. Először hihetetlen volt, hogy meg-
alakulhat egy ilyen egyesület. jó érzés volt részt venni az alakulás folyamatában. Nagyon jó hangu-
lat volt, és azóta is minden találkozón próbálunk megjelenni. A mai rohanó világban még mindig szá-
míthatunk az egyesület munkájára!”  Szalay Edit

Kalkuláció Kft. – Győr

„Telefonon kerestek meg azzal, hogy szükség lenne egy olyan közösségre, ahol szakmailag egy-
másra támaszkodhatunk, ahol a szakmánk kicsit „elismerhetőbbé válna”. Abban az időben nagyon 
sok olyan könyvelő volt, aki rontotta a szakma hírnevét, kellett egy olyan szervezet, ami kiemeli 
a minőségi munkát végző könyvelőket, és védi az érdekeiket. Így természetesen igent mondtam 
a kezdeményezésre, és azóta is nagyon büszke vagyok az elmúlt 10 évre, és a MINKE csapatára!”

Forró Katalin
Budapest

2019. október – Egy kis nosztalgia, és közös koccintás 
a 10 éves évforduló alkalmából

2009. október 21. – A Minőségi Könyvelők Klubja alapítói
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Ősztől nagyon komolyan belevetettük magunkat 
az év végi szakmai napok szervezésébe, melyet 
nagyon nagy sikerrel zártunk, hiszen mindhárom 
helyszínen sikerült összehívni erre az alkalomra 
a környékbeli MINKE Tagokat, érdeklődőket.

A rendezvénysorozat november 26-án kez-
dődött a Pest Megyei és Érd Megyei jogú Város 
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, 
illetve a kamara által biztosított színvonalas kon-
ferenciateremben, Törökbálinton.

A rendezvényre közel 100 fő regisztrált. A szí-
nes program 5 előadást tartalmazott és nagyon jó 
hangulatban zajlott, a nap végére már interaktívvá 
vált, kérdések is elhangzottak az előadások alatt.

Elsőként az év végével megszűnő, EVA adó-
ról hallhattak előadást a  résztvevők Fülöp Olgá-
tól –  a  „Számpatikustól”. Olga bemutatta, hogy 
milyen lehetőségei vannak egy korábbi EVÁ-s vál-
lalkozásnak. Részletesen bemutatásra került az 
EVA és a KATA adózás, a bevételi korlátok, adó-
mértékek összehasonlítása, mely segítségével 
a  jelenlévők támpontokat kaphattak arról, hogy 
vajon a saját, egyedi esetében megéri-e 2019-re 
a KATA szerinti adózást választani. 

Bíró Zoltán, a második előadó, a modern infor-
matikai megoldásokról szólt. Szó esett arról, hogy 
mi is az az informatikai állapot felmérés. Tippe-
ket hallottunk arról, hogy miből vehetjük észre mi 
magunk is azokat a  problémákat, melyekre ha 
odafigyelünk, sok bosszúságtól kímélhetjük meg 
magunkat. Szó esett a  „Home office” jelenség 
gyakorlati megvalósításáról is, mely sokak szá-
mára jelenthet megoldást a munkaerő hiánnyal 
küzdő vállalkozások számára. 

A 2020. évi adóváltozások – a  rendezvény 
fő témája – előadója Oláh Gizella volt. Elsőként 
az SZjA, majd a  TAO és ÁFA témáját tekintet-
tük át. Szó esett az egyéni vállalkozó egy lépés-
ben történő Kft-vé alakulásáról is, ennek  részletei 

is bemutatásra kerültek. Érintettük a  szállás-
hely szolgáltatás szabályait érintő változáso-
kat is, valamint az adómentes juttatásokat és 
a  mezőgazdasági őstermelőket érintő változá-
sokat is. a  járulékokról, azok összevonásáról is 
természetesen szó esett, és számos egyéb vár-
ható változásról. a társasági adó kapcsán legin-
kább a feltöltési kötelezettség eltörlése jelentette 
azt a lényegi változást, melyre mindenki kíváncsi 
volt. Az ehhez kapcsolódó változások és tévhi-
tek, gyakorlati tanácsok is elhangzottak (pl. az 
iparűzési adó feltöltési kötelezettség változat-
lansága). Számos egyéb változásokat kiemelt az 
előadó – pl. a fejlesztési adókedvezmény tekin-
tetében –, így sokan érintettnek érezték magu-
kat. Az ÁFA területén részletesen áttekintettük 
a jogharmonizáció miatti változásokat, a közös-
ségi értékesítésekkel kapcsolatos adómentes-
ségi szabályok változását, valamint a behajtha-
tatlan követelés áfa visszaigénylését.

Kovács György, munkaügyi tanácsadó a sab-
lon munkaszerződésekben és munkáltatói tájé-
koztatókban rejlő leggyakoribb hibákat mondta 
el, egy gyakorlatban alkalmazott, és a résztvevők 
számára kiosztott munkaszerződés és tájékoz-
tató pontjai alapján. Ellenőri szemlélettel került 
tételesen átnézésre a sajnos sokak által  használt 

mivel a  decemberi magazin lapzártája november közepén történt, sajnos 
több fontos eseményről sem tudtunk nektek beszámolni. ezt igyekszünk most 
pótolni, hiszen nagyon mozgalmasan telt a decemberünk…

sablon. A résztvevők megtudhatták, hogy a FEOR 
szám pontos megjelölése miért fontos, ezt fel 
kell-e tüntetni a  munkaszerződésben, de  ezen 
kívül a részmunkaidős munkaszerződések általá-
nos hibái, valamint a munkaidőkeret helyes alkal-
mazása is ismertetésre került. Sokan először 
hallottak a  „pótlék átalány” fogalomról, melynek 
magyarázatára szintén sor került. 

A nap záró előadója Darida Andrea volt, akinek 
a témája a társasági adó felajánlás volt, melyet 
szintén a  gyakorlatiasság jellemzett. Az  általá-
nos elképzelésekhez képest teljesen más szem-
lélet került bemutatásra, a  jelenlévők meg-
tudhatták, hogy a  sportfejlesztési programok 
hogyan követhetőek a gyakorlatban. Az előadó 
elmondta, hogy miért jó a  vállalkozónak a  fel-
ajánlás. Ez által a „feneketlen kút” helyett a tár-
sasági adó  jelentős része valóban rászoruló, 
akár falvakon, kisebb településeken működő 
szervezetekhez kerülhet. 

A második rendezvény Székesfehérváron került 
megrendezésre december 4-én, ahol családia-
sabb légkörben, kb. 30-40 résztvevővel tartot-
tuk meg a  szakmai napot, gyakorlatilag kizáró-
lag MINKE Tagok megjelenésével, a törökbálinti 
programhoz képest kisebb változtatásokkal.

A szakmai napok rendezvénysorozatot Kecske-
méten zártuk, december 9-én, ahol szintén 30-nál 
több MINKE Tag találkozhatott. Öröm volt olya-
nokkal is találkozni, akiket személyesen még 
nem ismertünk, a  jó tapasztalatok pedig arra 
ösztönöznek MINKE-t, hogy 2020-ban is szer-
vezzünk ilyen konferenciákat!

sZAkMAI NApok

bekapcsolódás az mkvk munkájába

Alakulásunk óta a könyvelőket igyekszünk minő-
ségi ismérvek alapján megkülönböztetni, így nem 
volt számunkra meglepő, hogy felkérést kap-
tunk, hogy vegyünk részt a  Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara „könyvelői minősítő  bizottságának” 

 munkájában, mely szintén decemberben tartotta 
alakuló ülését, melyről (illetve a kamarai minősítés 
részleteiről) mi is tájékoztatást adtunk. A MINKÉ-t 
Grebenár Renáta képviseli, a  kezdeményezéshez 
pedig sok sikert kívánunk a Kamarának! 

Immár hagyomány, hogy az év végi gőzt kienged-
jük egy kötetlen, laza estén. Idén a Zwack múze-
umot látogatták meg azok a könyvelők, akik sze-
rették volna, ha nem csupán a  munkáról esik 
szó egész évben, hanem belefér egy kis lazítás, 
beszélgetés. A  program tökéletesen lett össze-
állítva, azt gondoljuk, hogy minden résztvevő 
nagyon pozitív élményekkel indult haza a vacso-
rát követően, és feltöltődve vágott neki az év végi 
utolsó heteknek.

MINkE „MIkULás pARTy”
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Automatizálja a könyvelői 
adatrögzítést a megújult Billingo 

online számlázósoha nem látott helyzet, soha nem tapasztalt, előre nem látható események 
történtek mindannyiunkkal, mikor berobbant a koronavírus járvány. nem csak 
a  könyvelőknek, hanem nekünk, érdekképviseletnek is rengeteg feladatot 
adott, melyek során megmutathattuk, hogy valóban a tagokért dolgozunk.

A vírushelyzet indulásakor mondhatni azonnal 
elkezdődtek azok az intézkedések, változások is, 
melyek jelentős adminisztrációs terheket jelen-
tettek. Mindannyian átéreztük a könyvelők fele-
lősségét és rendkívüli feladatait, melyek a meg-
szokott „tavaszi munkavégzés” mellé óriási ter-
heket jelentettek valamennyi Tagunk számára.

Mit tehet ilyenkor egy érdekképviselet? Össze-
gyűjtheti a valódi problémákat, és azt eljuttathatja 
olyan szintre, ahol ezeket meghallgatják, ezál-
tal a  kimondott vélemény a  jogalkotók elé letett 
javaslat lesz, mely mellett nem lehet vállat vonva 
elmenni. Bár saját bőrünkön is tapasztaltunk nem 
egy problémát, mégsem követtük továbbra sem 
azt a szellemiséget, hogy a MINKE által tett ész-
revételek csupán egy-két személytől származza-
nak. Megkértünk hát minden Tagot, hogy mondja 
el véleményét, mi az, ami a  munka során valódi 
könnyebbséget jelentene, amit jó lenne tudatni 
a jogalkotókkal. Rövid idő alatt több, mint 40 visz-
szajelzést dolgoztunk fel – ezúton is hálásan 
köszönönünk minden egyes visszajelzést –, tar-
talmukat összevetettük a  saját gondolatainkat 
(köszönjük ezúton is Kucsik Erika és Szommer 
Tímea munkáját), majd ezt rendszerezve, csopor-
tosítva, és itt-ott magyarázattal kiegészítve eljut-
tattuk mind a NAV, mind a PM illetékeseihez. Még 
márciust írtunk, mindennek az elején jártunk, 
a  gazdaságot érintő intézkedések közül mond-
hatni semmi nem volt kidolgozva. Teltek a hetek, és 
egyre-másra jelentette be a Kormány azokat az új 
intézkedéseket, majd alkotta meg a  jogszabályo-
kat, melyek ugyancsak sok hasonlóságot mutat-
tak az általunk kért könnyítésekkel. Az első meg-
keresésünket nem fogadta átütő siker – hiszen az 
egyik legfőbb célnak a beszámolók határidejének 
május 31-es meghosszabbítását tűztük ki –, így 
tovább folytattuk a  „kilincselést” a  Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint az ITM felé. Nem csupán 
e-mailek, hanem titkárságvezetőnk – Barta Andi – 

sok-sok telefonhívása is közrejátszott a sikerhez, 
aki „zaklatta” az illetékeseket a  hivatalos válasz 
–  a  jogszabálymódosítás – megérkezéséig, 
mely szerint szeptember 30-a lett az új határidő. 
A következő lépés volt a KSH, hiszen az adatszol-
gáltatási kötelezettségekre vonatkozó határidőket 
nem érintette a jogszabály. Hamarosan megérke-
zett az elnökhelyettes válasza, melyben részlete-
sen kifejtették, hogy az adatszolgáltatással kap-
csolatban hogyan járhatunk el. Írásos „irányelvet” 
kaptunk kézhez, mely többek közt azt is tartal-
mazza, hogy nyugodt szívvel alkalmazható becs-
lés is az adatszolgáltatások tekintetében...

Lapzártakor nem érkezett visszajelzés egy 
másik üggyel kapcsolatban, mellyel szintén meg-
kerestük a PM-et. Ez nem más, mint a számlák, 
július 1. utáni online adatszolgáltatása. Kértük 
ennek a határidőnek is a kitolását, 2021. január 
1. időpontra, de erre egyelőre sem elutasító, sem 
támogató választ nem kaptunk, jelenleg „vizsgá-
lat alatt van” ez a javaslat. Aki a való életben él és 
könyvel, tudja jól, hogy az ügyfelek jelentős része 
ugyancsak csekély informatikai tudással ren-
delkezik, és kézi számlatömböt használ. Átállni 
a  „gépi számlázásra” olyan feladat, ahol egy 
jó könyvelő (a MINKE Tagok biztosan) segítő, 
támogató kezet nyújt az ügyfélnek. Tudjuk, nem 
különös és hosszadalmas feladat minden ügy-
félnek elmagyarázni a teendőket, de – mindezt 
úgy, hogy közben a bértámogatásokat, és a ked-
vezményes számfejtéseket végezzük, és fejünk-
ben a beszámolók is még aktívan ott vannak – 
olyan plusz teher, amitől szeretnénk megkímélni 
Titeket. Megtettünk tehát mindent, amit lehetett, 
bízunk benne, sikerrel.

Tudjuk, hogy ez a  munka nem sikerülhetne 
aktív tagság nélkül, ezért nem csupán hálá-
san köszönjük Nektek a  támogató segítséget, 
de örömmel és büszkeséggel is tölt el MINKE-t, 
hogy egy ilyen szuper csapat vagytok!

Néhány hét múlva jelenik meg a Billingo online szám-
lázó legújabb verziója, ami nemcsak a számlázást, de 
a könyvelői adatrögzítési munkafolyamatokat is meg-
reformálja. A küszöbön álló változásokról, az újdon-
ságokról és az innovatív fejlesztésekről Sárospataki 
Albert, a Billingo ügyvezetője árult el kulisszatitkokat 
az Adóvevő magazin olvasóinak. 
Mire készülnek a Billingo fejlesztői?
jelenleg teljes átalakuláson megy keresztül a Billingo. 
Az alapításakor még utópisztikusnak tűnő technikai 
vívmányokat 2020-ban már meg tudjuk valósítani. 
Azt tapasztaljuk, hogy a  vállalkozások kifejezetten 
igénylik is azokat a fejlesztéseket, amelyekkel gyorsí-
tani vagy automatizálni tudják a számlázási feladato-
kat. A Billingo fejlesztései évek óta ebbe az irányba 
tartottak. Az elmúlt évben pedig már egy valódi Virtu-
ális Pénzügyi Vezető megalkotásán dolgoztunk. 
Hogy kell elképzelni egy Virtuális Pénzügyi Vezetőt?
A Virtuális Pénzügyi Vezető a  vállalkozók és cég-
vezetők jobb keze lesz a  jövőben. Valós időben 
gyűjti és kommunikálja a  cég bevételeit, kiadá-
sait, statisztikákat készít. Kommunikál a  könyvelő-
vel, a  bankkal, a  NAV-val és minden olyan rendszer-
rel, pl. webshoppal, ügyviteli rendszerrel, amivel csak 
összekötjük. Mindezt teljesen automatikusan, emberi 
beavatkozás nélkül, nullára csökkentve a hibalehető-
ségeket. A billingósok mindig aktuális információkkal 
rendelkeznek majd a cég pénzügyi helyzetéről és több 
órányi adminisztrációs időt szabadíthatnak fel. 
A könyvelővel való kommunikáció az adatexportot 
 jelenti?
Annál sokkal több. Az adatexport csak a kezdet. Az új 
Billingóban egyidejűleg Adatszinkron, Számlaszinkron 
és Bankszinkron szolgáltatásokat is élesítünk. Ezek 
a vállalkozásoknak és könyvelőiknek is egyaránt sokat 
segítenek. 

Az új Billingo fejlesztése során kiemelt helyre emel-
tük a könyvelőket. A vállalkozások csak teljesen pontos 
és aktuális adatok és információk alapján tudnak meg-
alapozott döntéseket hozni. Az információk a könyve-
lőktől jönnek. Ehhez azonban azonnal rendelkezésre 
álló, naprakész adatokra van szükségük. A kör bezárul. 

Minden könyvelőnek ismerős lehet, amikor több-
ször kell üzennie az ügyfélnek, hogy hozza már a szám-
lákat. Közben a vállalkozó pontos adatokat akar a vár-
ható adóra vagy áfára vonatkozóan. Ezt a problémát 

oldja meg a Billingo a bizonylatok naprakész szinkroni-
zálásával és a könyvelők számára ingyenes, számlák-
hoz való hozzáférést biztosító Könyvelői fiókkal.
Mit jelent pontosan az Adatszinkron, a Számlaszinkron 
és a Bankszinkron?
Az Adatszinkron egy teljesen új fogalom a számlázás-
ban. A NAV adatszolgáltatási kötelezettség bővítése 
miatt 2020. július 1-től minden belföldi adóalany szá-
mára kiállított számlát be kell küldeni a NAV részére. 
Ez azt jelenti, hogy a vállalkozó által kiállított számlák 
és a cég részére kiállított számlák is bekerülnek a NAV 
rendszerébe. A szállítók által kiállított számlaadatok 
szinkronizálására a NAV rendszere lehetőséget bizto-
sít. Így azok automatikusan bekerülhetnek a Billingo 
online számlázó kiadásai közé. 

Ez rendkívüli, ugyanis a Billingo fiókban automa-
tikusan, egyetlen közös felületen jelennek majd meg 
a  bevételek és a  kiadások. A vállalkozók bármikor 
ellenőrizni tudják a pénzügyi helyzetüket. További új 
funkció a Billingóban, hogy az adatok mellé a szállítói 
számla képe is feltölthető, így az adatok már a köny-
velésbe is bekerülhetnek.

A Számlaszinkront kifejezetten a  könyvelőknek 
fejlesztettük. Segítségével a  kimenő bizonylatok, ill. 
az Adatszinkron során a  Billingóba bekerült bejövő 
számlák adatai is átadhatók a  könyvelő programok 
részére. A Billingo minden könyvelő programmal kom-
patibilis, manuális adatexporttal bármelyik szoftverbe 
átadhatók az adatok. Több könyvelő szoftverrel pedig 
már az azonnali, érintésmentes szinkront is megvaló-
sítottuk, azaz a számlázást követően szinte azonnal 
megjelennek az adatok. 

A Bankszinkron funkció a  bankok szinkronizálá-
sát teszi lehetővé. Hamarosan több hazai nagybank-
kal tud összekapcsolódni a Billingo. A funkció a szám-
latörténet adatait szinkronizálja a  kiállított számlák-
kal. Az egyezőket azonnal fizetettre állítja, ha nem 
talál egyezést, alternatívákat ajánlj fel. Ezek az infor-
mációk is átadhatók majd a könyvelő programoknak.

Mikor jelenik meg a Billingo új verziója?
A Billingo új verzióját folyamatosan élesítjük, legké-
sőbb július végével minden funkciót bekapcsolunk 
a felhasználóink számára. 

A Billingo online számlázó ingyenes Könyvelői fió-
kot biztosít minden könyvelő számára, ami a számlá-
zást és a szinkronok használatát is tartalmazza.
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Könyvelés 4K-ban – megalakul(t) 
a MINKE digitális munkacsoportja

az év első hónapjai sokak számára csendben zajlottak, de a  minke tagok 
tudják, hogy a csendes időszakok nem tétlenséget jelentenek, hanem azt, hogy 
valamire készülünk. ez történt idén is, az év első három hónapjában, amiről 
a közgyűlésen szerettünk volna beszámolni, azonban ehelyett most ezt ilyen 
formában tesszük…

Mindenki számára nyilvánvaló – hiszen egyre 
gyakrabban találkozunk ilyen jellegű cikkekkel, elő-
adásokkal –, hogy a szakmánk egy nagy átalaku-
lás előtt áll. A jogszabályi változások és a NAV fej-
lesztései nem csupán nehézségeket, és kötelezett-
ségeket jelentenek, hanem lehetőséget is a köny-
velői szakma számára. Hisszük, hogy a  MINKE 
Tagok a  hazai könyvelői szektor legnyitottabb, 
legaktívabb csoportosulása, akik hihetetlen nagy 
részben aktívak az innovációban, de sokan közü-

lünk is az évtizedes tapasztalatuk, és megszokott 
rutinjuk alapján képzelik el a jövőt. Segítő kezet kell 
nyújtsunk minden olyan Kollégának, akiknek az 
előttünk álló változások nehézséget fognak jelen-
teni. Nem száraz információkra, hanem gyakor-
lati megoldásokra van szükség. Nem egy-egy új 
szoftver ajánlására, hanem az életkorhoz, jövő-
höz, a könyvelőirodával kapcsolatos hosszú távú 
elképzeléshez kell igazodni, és megmutatni azt, 
hogy mely utakon hova lehet eljutni. Talán ez kicsit 

 „filozófiai”, kissé érthetetlennek tűnik, azonban biz-
tosak vagyunk abban, hogy minden MINKE Tag 
számára óriási segítség lesz ez a maroknyi csapat 
hosszú-hosszú éveken keresztül.

A feladat ismét adott volt: a már látható, és 
a  még csak sejthető feladatokra úgy felkészí-
teni a  könyvelőket, hogy az akadályokat zökke-
nőmentesen vegyék, és segíteni a „modern köny-
velés” irányában mindenkit, aki erre nyitott. Tud-
juk, látjuk, hogy nemsokára elengedhetetlen lesz 
komolyabb informatikai tudás, a szoftverek jobb 
alkalmazása nem csupán a  hatékony, hanem 
a mindennapi, elengedhetetlen munkához is.

A célok tehát egyértelműek voltak, március 
elején pedig a megvalósítás útjára léptünk. Össze-
jött egy maroknyi csapat, akik aktív szerepet vállal-
nak e munkában. Hogy kik ők, és hogyan kerültek 
be e közösségbe? A kiválasztás szempontja egy-
szerű volt: azokat hívtuk, akikkel eddig is aktívan 
tartottuk a kapcsolatot, számíthattunk a munká-
jukra, és bizonyosak voltunk afelől is, hogy a jövő-
ben is tudnak időt és energiát szánni arra, hogy 
a  céljainkat megvalósítsuk. Az országot illetően 
– hogy honnan érkeztek a csapat tagjai – igen-
csak színesnek mondható ez a  munkacsoport 
(lásd: képaláírás). Nem csupán MINKE Tagok vet-
tek részt ezen a többnapos, családias jellegű „kon-
ferencián”, hanem olyan partnereket is bevontunk, 
akik az informatikai megoldásokban rendelkez-
nek kimagasló tapasztalattal.

Fontos szempont volt az is, hogy a jelenlegi 
informatikai rendszerek, megoldások használa-
tára vonatkozóan annak „mindkét szintje” képvi-
selve legyen, hiszen ezzel biztosítható az, hogy 
mindenki számára hasznos, érthető és gyakor-
latias megoldások születhessenek a megbeszé-
lések eredményeként. Így olyan iroda is képvisel-
teti magát, aki teljes mértékben hagyományos, 
digitalizáció mentes környezetben dolgozik, és 
a  másik véglet is, aki vállalatirányítási rendsze-
rekkel és felhő alapú megoldásokkal gyakorla-
tilag a  papírmentes iroda felé kormányozza jó 
ideje az irodáját. 

De lássuk csak, hogy milyen feladat vár ránk, 
mi az, amivel Nekik köszönhetően találkozhat-
tok/találkozhattatok, mivel készülünk:

 – készülünk egy kiadvánnyal, mely a  számlák 
online adatszolgáltatása területén lesz hihe-
tetlenül gyakorlatias segítség. Ez az ügyfelek 
tájékoztatása terén lesz óriási segítség min-
den könyvelőnek;

 – készítünk egy teljesen új, „online aloldalt”, 
melyre nem csupán a Mérlegelő magazin ed-

digi adásait „költöztetjük át”, hanem több elő-
adás is elérhető lesz olyan témákban, melye-
ket máshonnan nem igazán hallhattok (pl. in-
formatikai megoldások);

 – cikksorozatot tervezünk, melyben sok-sok 
gondolatébresztő kijelentés fog elhangzani;

 – megmutatjuk, hogy a  gyakorlatban hogyan 
lehet bevezetni a különböző megoldásokat;

 – és folyamatosan válaszolunk az e témában 
felmerülő kérdéseitekre, és gyorsan reagá-
lunk minden újabb NAV-os fejlesztésre.

Ez csupán néhány olyan gondolat, mellyel 
már az idei, kezdeti évben találkozhattok, hosszú 
távon azonban – ahogy az lenni szokott – egyre 
több és több ötlet fog megvalósulni a  „Könyve-
lés 4K-ban” csapatnak köszönhetően. Hogy mit 
takar ez a  rövid jelző, ezt is leírjuk: maga a  4K 
technológia már sejteti, hogy valami modern 
dologról van szó. Ugyanakkor a 4K az alábbi:

Könyvelői
Korszakváltásról
Konkrétan:
Kérdezz MINKE-t!

Biztosak vagyunk abban, hogy ez a  feladat, 
ez a fajta támogatás nagyon szükséges és hasz-
nos lesz mind a közel- mind a távolabbi jövőben, 
ezért őszinte köszönettel tartozunk mindenki-
nek, aki részt vállalt e feladatban!

Ez a munka azonban befektetéssel, és plusz 
kiadással is jár, melyhez szeretnénk valamennyi 
MINKE Tag támogatását is kérni. Az éves rendes 
közgyűlésen tervezzük meghozni ezt a döntést, 
de most ezúton is jelezzük, hogy kérjük a tagság 
támogatását ahhoz, hogy mindez megvalósul-
hasson. Ezt a támogatást egy egyszeri pótbefize-
tés formájában szeretnénk minden olyan MINKE 
Tag részére előírni, aki 2020. I. félév egész időtar-
tamában (január 01-jén már, június 30-án pedig 
még) aktív tagsággal rendelkezett. A  pótbefize-
tés összegét 9.000 Ft-ban határoznánk meg. 
Fontos kiemelnünk, hogy a PÓTBEFIZETÉS EGY-
SZERI kiadást jelent, jövőre már nem kell sen-
kinek fizetnie, emellett a  támogató segítséget 
folyamatosan élvezheti valamennyi MINKE Tag.

Szavazás a fentiekről a közgyűlésen várható, 
és abban az esetben fogjuk kiállítani a számlá-
kat, amennyiben a közgyűlés ezt megszavazza!

Első és középső sor balról jobbra: jakus Tünde (Tompa), Gulyásné Sinka Erika (Miskolc), Ficsor Mónika (Hódmezővásárhely), 
Illés Zoltánné (Sárvár), Kovácsné Bakó Katalin (Hajdúböszörmény), Mészáros Anikó (Kecskemét), Skultéti Ilona (Budapest), 
Kucsik Erika (Budapest)

Hátsó sor balról jobbra: Sárospataki Albert (Billingo), Ódor Péter (IMA), Várady Győző (Budapest), Váradyné dr. Nagy Erika 
(Budapest), Harkai István (Érd), Grebenár Renáta (Budapest)
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Segíts másokon, én segítek a folyamatban!

Darida Andrea vagyok, cégemben társasági adó fel-
ajánlással foglalkozom, emellett közel 6 éve vagyok 
a BNI üzleti csoport tagja.

A társasági adó felajánlások 2015 óta szakterü-
letem. Elsősorban megtalálom azokat a  sportegye-
sületeket, amelyek érdemesek a  támogatás befoga-
dására. Ezek falvakban, pici településeken lévő ama-
tőr szervezetek, kizárólag gyerekeket, fiatalokat fog-
lalkoztatnak. Olyan gyerekeket, akiknek nincs más 
lehetőségük a sport szeretetét és felelősségét meg-
ismerni. Ezek az egyesületek a felajánlásokból tudják 
a céljaikat megvalósítani.

Végig kísérem és támogatom a  teljes folyama-
tot a pályázati tanácsadástól, az adminisztráción át 
a projekt befejezéséig. Teszem ezt úgy, hogy kiemelt 
figyelemmel kísérem a  társasági adó kedvezmé-
nyezett célokra történő felajánlás szabályrendsze-
rét. Ezek alapján is tudom garantálni, hogy azok a fel-
ajánlások, amik ezekhez az egyesületekhez kerülnek, 
ténylegesen a gyerekekre lesznek elköltve. 

Az idei évtől a vállalkozó 2 formában tud felaján-
lást tenni.

Adóelőleg felajánlás: a  2019-es év eredménye 
alapján megállapított adóelőlegnek a  80%-ával lehet 
rendelkezni a 2020RENDNY beadásával. Sikeres fel-
ajánlás esetén a vállalkozó 7,5%-os adójóváírást kap 
a NAV-tól. A megállapított adóelőleg alapján havi, vagy 
negyedéves rendszerességgel történik a felajánlás.

Éves felajánlás: A 2019-es évre megállapított tár-
sasági adója 80%-át tudja felajánlani a  vállalkozó 
a 1929 RNYIL01 betétlap kitöltésével. Ebben az eset-
ben  2,5%-os adójóváírást kap a vállalkozó a NAV-tól.

Az ezzel járó  ügyintézés  mindössze kb.  3  na- 
pot vesz igénybe, a kapcsolódó adminisztrációs mun-
kát elvégzem. Minimálisan terhelem a  cégvezető-
ket és a  könyvelőket. TAO szakértőként a  felajánlá-
sok zökkenőmentes lebonyolításában nagyon sokat 
tudok segíteni, hiszen tudom, hogy a  könyvelőknek 
ilyenkor mennyi munkájuk van. Garantálom, hogy 
leveszem a terhet a vállukról.

Munkám bizalomra épül és 
teljes diszkréciót kíván. Ennek 
a  követelménynek maximáli-
san eleget teszek.

Ha ezek után is felme-
rülne a kérdés, hogy a munkám 
miért a szívügyem is, megosz-
tok Veletek egy idézetet:

„Az egyik barátom meg-
kérdezte tőlem, miért költök ennyi pénzt a  gyerme-
kem sportolására?
Én nem a sportért fizetek! – feleltem. Fizetni fogom:

 – a  pillanatot, amikor a  gyerekem fáradt, mégis 
elmegy edzésre.

 – hogy megtanulja, mi a fegyelem, a koncentráció.
 – hogy vigyázzon a testére, az egészségére.
 – hogy megtanuljon együtt dolgozni másokkal, jó 

csapattárs legyen, viselje el kegyesen a vereséget 
és alázatosan a sikert.

 – hogy megtanulja kezelni a csalódásait, ha nem éri 
el a várt sikert. És mégis visszamenjen hétről- hétre.

 – hogy megtanulja elérni a céljait.
 – hogy tartsa tiszteletben ne csak önmagát, hanem 

csapattársait, Edzőit, versenytársait és ellenfeleit 
(nem ellenségeit) is!

 – hogy megtanulja, az órákon, heteken, hónapokon 
át tartó kemény munka létrehozhat egy bajnokot.

 – hogy megtanulja, a  siker nem jön egyik napról 
a másikra.

 – hogy büszke legyen az eredményeire és legyen 
hosszútávú célja!

 – hogy kössön életre szóló barátságokat, egész 
életre szóló emlékei legyenek.

 – hogy az edzőteremben legyen, vagy a  parketten 
és ne a képernyő előtt!

 – azokat a lehetőségeket, amiket a sport nyújt!
Azt gondolom ez egy jó befektetés!”

Elérhetőségeim: Tel: +36/70-777-5732, e-mail: 
darida.andrea111@gmail.com

A társasági adó kedvezményezett célra történő felajánlásának menete

Amikor a NAV teljesítette a kiutalást az Egyesületnek, az egyesület megküldi postai úton 3 eredeti példányban a Támogató számára  
a szerződéseket, melyekből 2 példányt vissza kell küldeni az egyesület címére, 1 példányt pedig megtart a saját könyvelése számára.

A Támogató adatszolgáltatást nyújt  
adatbekérő szerint

Az egyesület – ahova az ajánlást teszik –  
felrögzíti az adatokat és egy  

visszaigazoló e-mailt küld

Az egyesület e-mailben értesíti  
a Támogatót, az adategyeztetés céljából

Szerződéseket  
elektronikus úton megküldik  

részünkre

Elkészülnek a szerződések: 
Együttműködési megállapodás /  

Kiegészítő támogatási szerződés / Együttes kérelem

Ezen igazolást elektronikus úton  
cégünknek eljuttatja

A Támogató bekéri a köztartozás  
mentesség igazolását

1-2 napon belül megérkezik  
a Támogatási Igazolás (TIG)

NAV felé Rendelkező nyilatkozat kitöltése  
(29-es RNYIL-01, 01-es RNYIL-01,  

illetve adóelőlegek felajánlásakor a RENDNY)

 

 

 




