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2020-ban egy új időszá-
mítás kezdődött a  köny-
velők életében. A tavasz-
szal elkezdődött folyama-
tok, a  digitalizáció első 
enyhe szellője az év során 
már mindannyiunk számára 
érezhetővé vált.  Olyannyira, 
hogy év végére mindannyi-

unk számára ismerőssé vált a gondolat: milyen 
lesz a könyvelés, a könyvelői munka néhány év 
múlva. Mindemellett tudjuk, hogy az elkezdő-
dött változások, folyamatok folytatódnak, és 
egyre szélesebb körű adatok kerülnek be a rend-
szerbe. A MINKE eddigi céljait – a kóklerek elleni 
fellépést, a lelkiismeretes könyvelők segítését és 
a vállalkozói pénzügyi kultúra emelését – alapí-
tásunk óta először írta felül valami, egy minden-
nél sürgősebb feladat: segíteni minden eszköz-
zel a Tagokat ebben a minden eddiginél rohamo-
sabban változó, felgyorsult környezetben. Mára 
kevés a jogszabályok követése, és körvonalazó-
dik, hogy aki nem követi az informatikai/tech-
nikai fejlődést, bizony nagyon komoly gondok-
kal fog küzdeni évek múlva. Nem csoda tehát, 
hogy e területen voltunk a legaktívabbak, és erre 
fogunk fókuszálni jövőre is.

Aktívak voltunk az év második felében kiad-
ványok terén is, év végével egy újabb, igen fon-
tos területen – a  Pmt. könyvelőirodai alkalma-
zásáról – adtunk ki hiánypótló kiadványt, melyet 
az érvényben lévő, 2020. év végén aktuális elő-
írásoknak megfelelően készíttettünk el, és küld-
tük meg valamennyi MINKE Tagnak november 
közepén, emellett az „Adóváltozások dióhéjban 
2021”-re is számíthattok természetesen…

A sok szakmai kihívással telitűzdelt év végé-
vel kívánjuk, hogy jusson egy kis idő a pihenésre, 
kikapcsolódásra is. Szeretnénk a  2021-es esz-
tendőre valódi sikereket kívánni Nektek, mely 
során a könyvelésben olyan eredményeket értek 
el, amelyekre korábban még gondolni sem mer-
tetek!
 Harkai István
    elnök

ADÓVEVŐ Magazin
A MINŐSÍTETT KÖNYVELŐK EGYESÜLETE MAGAZINJA
Megjelenik félévente

Kiadja: Minősített Könyvelők Egyesülete

Szerkesztőség:
Minősített Könyvelők Egyesülete
2030 Érd, Angyalka u. 1/A. 2. em. B/7.

Tel.: 06-23/365–666
E-mail: info@minke.hu
www.minosítettkonyvelok.hu
Szerkesztő: Harkai István
Nyomdai munkák: Érdi Rózsa Nyomda 3

3
4
6

8

10

11

12

13
14



4 AdÓVEVŐ MAGAZIN  vI. Évfolyam. 2. szám

Exkluzív interjú Mészáros Anikóval
A régebbi MINKE Tagok már találkozhattak Veled, 
olvashattak Rólad, hiszen 2015-ben Te nyerted el 
a Könyvelői Nívó Díjat, ekkor készült egy rövid in-
terjú is, de azt gondolom, azóta sok minden tör-
tént. Aki nem emlékszik Rád, annak röviden mond-
juk el, hogy honnan jöttél, hogyan indultál, aztán 
beszélgessünk az elmúlt néhány évről. Tehát ak-
kor röviden mutatkozz be, kérlek!

1998-ban lettem mérlegképes könyvelő, azóta 
foglalkozom könyveléssel. 15 évig egyedül dol-
goztam. Ennek az volt a hátránya, hogy sosem 
mehettem el szabadságra, nem lehettem beteg, 
hiszen mindig van valamilyen határidő, amit fél-
holtan is tartani kell. Éppen ezért 7 évvel ezelőtt 
felvettem az első alkalmazottamat. jelenleg 
5  fős könyvelőirodát működtetek. Mivel a  hiva-
tásunk egyik általam legjobban szeretett része, 
hogy polihisztornak kell lenni, ezért a gazdaság 
elég széles szegmensével foglalkozunk. Könyve-
lünk egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, kft-nek, 
bt-nek, egyesületnek, köztestületnek. Minden 
adózási formában „otthon vagyunk”.

Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy elég 
gyakran – havonta – találkozunk, és tudom, hogy 
bár 4-5 éve is jól működő irodád volt, azóta ren-
geteg minden megváltozott körülötted. Ezekről, 
ennek okairól mondj légy szíves néhány gondola-
tot, mert tudom, hogy nagyon sokan félnek a vál-
tozástól…

A legnagyobb változást a  veszélyhelyzet hozta, 
amikor megtanultunk home office-ban dolgozni 
és előtérbe került a digitalizáció fontossága, amit 
mi igyekszünk egyre jobban kihasználni. Mos-
tanra kiderült, hogy a  „digitalizáció” nem ördög-
től való, és rengeteg pozitív hozadéka van az 
általa nyújtott lehetőségek kihasználásának (leg-
nagyobb előnye, hogy sok időt megtakarítunk 
vele). Ügyfélkörünk egy része partner ebben és 
örül a változásnak, de természetesen sok olyan 
ügyfelünk is van, akit még most tanítunk meg 
az új eszközök használatára. jó hír, hogy min-
denki tud fejlődni és örül is neki. A legjobb példa 
erre az egyik 72 éves ügyfelünk, aki még a szá-
mítógép bekapcsoló gombját is nehezen találta 
meg, azonban ma már ő magyarázza el mások-

nak, hogyan kell a számlázó programban szám-
lát kiállítani. Ezt úgy sikerült elérni, hogy az első 
számlát együtt állítottuk ki, s közben minden 
egyes lépést részletesen leírtam (pl. jobb felső 
sarokban kék színű „belépés” gombra kattin-
tok), ezt kinyomtatva odaadtam neki és a lelkére 
kötöttem, hogy a  következő számlánál vonalzó 
segítségével menjen végig a  papírra írt lépése-
ken. Az elején rászánt kb. 1,5 óra busásan meg-
térült, hiszen több mint két éve teljesen egye-
dül és ügyesen számláz. Az ő példája is mutatja, 
hogy ha én fejlődöm, és energiát fektetek abba, 
hogy az ügyfeleim is fejlődjenek, akkor hosszú 
távon ez mindkettőnk számára előnyös (nekem 
a későbbiekben már nem kell időt fordítanom az 
általa elvégzett feladatokra, ő pedig büszke és 
elégedett lesz attól, hogy képes rá).

Az irodánkban egyre nagyobb hangsúlyt kap 
az elektronikus kommunikáció és különböző 
segítő programok (pl. billcity, VIKI) használata. 
Az első pár hónapban több dolgunk volt (be kel-
lett állítani rajtuk mindent, sok újdonságot meg 
kellett tanulnunk), azonban most már rengeteg 
időt megtakarítunk a  használatukkal, úgyhogy 
megérte az idő- és energiaráfordítást.

A másik változás a személyi állományt érin-
tette. Nagyon nehéz olyan kollégát találni, aki 
mind szakmailag, mind emberileg megfelelő 
munkatárs. Az elmúlt években több kolléga is dol-
gozott nálunk hosszabb-rövidebb ideig, de pozi-
tív változást hozott a „minőségi csere”. Mostanra 
sikerült kialakítani egy jól funkcionáló, ütőképes 
csapatot, akikkel nagyon jó együtt dolgozni.

No és a legújabb változás, aminek mindany-
nyian nagyon örülünk, hogy a  múlt hónapban 
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végre saját tulajdonú ingatlanba költözött az iro-
dánk, mely tágasabb és barátságosabb környe-
zetet biztosít számunkra.

A felsoroltak közül talán a legnehezebb a szemé-
lyi kérdés, a munkavállalókkal kapcsolatos dönté-
sek meghozatala. Ezzel kapcsolatban Te hogy él-
ted meg a változásokat?

Teljesen egyetértek, nagyon nehéz döntés egy-
egy kollégától megválni. Én is többször nagyon 
sokat hezitáltam – olykor túl sokat is – azon, 
hogy valakitől elbúcsúzzak-e. Volt rá prece-
dens, hogy egy, a munkahelyi légkört mérgező 
kollégát nagyon nehezen engedtem el (vártam, 
hátha megváltozik), de most már tudom, hogy 
elsőrendű fontosságú az ilyen munkavállalók-
tól minél előbb búcsút venni. Ugyanis ha ezt 
megtesszük, akkor jobb lesz a  hangulat, s ha 
jobb a  hangulat, akkor a  munka is sokkal job-
ban megy. ráadásul ha megürül egy hely, akkor 
tapasztalatom szerint oda sokkal jobb ember 
jön, aki növeli a csapat erősségét. bár átmene-
tileg ez nehézséget okoz, hiszen több munkám 
lesz a jó szakember kiesésével, azonban hosz-
szú távon mégis jobban járok, mert nem teszi 
tönkre a  csapatot. Megfogadtam, hogy több-
ször nem követem el ezt a  hibát, nem várom 
hónapokig a  csodát, mert ha valaki 3  hónap 
alatt nem képes megtanulni a feladatellátáshoz 
szükséges alapokat, vagy folyamatosan demo-
ralizál – akármennyire jó szakember is –, akkor 
attól bizony meg kell válni, hiszen ezer száza-
lék, hogy sokkal jobb jön helyette (csak meg kell 
csinálni neki a helyet). Ez egyébként az ügyfe-
lekre is igaz, így ma már könnyedén engedem el 
például a nem jól fizető ügyfeleket is, mivel ha 
csinálok helyet, akkor a jól fizető ügyfelek jönni 
fognak. Ha hiszed, ha nem, ez tényleg működik! 
Persze először nagyon nehéz volt elhinnem és 
megvalósítanom ezt, de mára a tények bebizo-
nyították, hogy jól teszem, ha az ilyen emberek-
től megválok.

Mit gondolsz, mi a  legfontosabb feladata egy 
könyvelőiroda-vezetőnek, minek köszönheti a  si-
kerét?

Szerintem a  siker egyik kulcsa a  szakma sze-
retete, mert ez látszik az emberen és vonzza 
a többieket. Tisztában kell lenni az aktuális sza-
bályokkal, és ezt le kell tudni fordítani az ügyfe-
lek nyelvére is. Elsőrendű fontosságú a  megfe-

lelő munkaerő kiválasztása, számukra megfelelő 
munkakörülmények, munkahelyi légkör, képzé-
sek biztosítása. Ki kell alakítani a megfelelő inf-
rastrukturális hátteret is. Szerintem egy könyve-
lőiroda-vezető akkor sikeres, ha a  munkaválla-
lói szeretnek nála dolgozni, az ügyfelei őt ajánl-
ják az ismerőseiknek, a szakmabeliek is elisme-
rik a szaktudását, jól keres, és mindezt úgy, hogy 
közben nyugodtan tud aludni, mert tudja, hogy 
a jogszabályoknak megfelelően jár el.

Az idei évben megválasztott a közgyűlés a MINKE 
titkárának. Aktív szerepet töltesz be az Egyesület 
életében. Mi motivált erre, hogyan éled meg ezt 
a munkát, feladatot?

Mindig fontos volt számomra, hogy segítsek. 
Nem csak az ügyfeleimnek, hanem a  kollégá-
imnak is, és itt értek ez alatt minden könyve-
lőt. Nagyon szeretem a MINKE-ben azt, hogy itt 
a  többi könyvelő nem a  konkurenciám, hanem 
a sorstársam, és kölcsönösen segítjük egymást. 
Itt lehetőségem van arra, hogy a  teljes könyve-
lői társadalmat segítsem, illetve előmozdítsam 
a könyvelői szakma ázsiójának növelését.

Melyek a hosszútávú terveid, céljaid?

Hosszútávú céljaim között szerepel egy álom 
megvalósulása, miszerint a  jogszabályok logi-
kusak és érthetőek… Viccet félretéve: célom egy-
részt egy sikeres könyvelőiroda működtetése, 
amelyben minimális a  harkálykodás – vagyis 
az adatrögzítés – és sokkal nagyobb hangsúlyt 
kap az ügyfelek nyereséges működésének segí-
tése és a szaktanácsadás. Másrészt szeretném 
a  könyvelők elismertségét (anyagi és erkölcsi 
téren egyaránt) növelni. Mivel fontosnak tartom 
egymás segítését, ezért célom, hogy minél több 
könyvelőnek segítsek az új kihívásoknak való 
megfelelésben, az átállás megkönnyítésében, 
a  tájékozódásban. Ehhez természetesen fon-
tos, hogy továbbra is folyamatosan képezzem 
magam és együttműködjek a  többi könyvelő-
vel. Nem utolsó sorban egyik legnagyobb célom, 
hogy heti 40 óránál többet ne dolgozzak (ezen 
cél elérésében sokat segít a digitalizáció, így ez 
már nem is olyan hosszútávú cél).

Mit üzensz a kollégáknak?

Ne adjátok fel, mert gyönyörű hivatásunk van, és 
a rengeteg új kihívás tág teret nyújt a fejlődéshez!
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A MINKE, IdÉN ALAKULT dIgITALIZÁcIÓS MUNKAcSOpORTJA IgEN KOMOLy 
tevékenységet folytatott egész évben, melyről az alábbiakban olvashattok. 
a márciusi, első találkozónkról az előző számban olvashattatok, most az év 
második felében történtekre tekintünk vissza. augusztus közepén jöttünk 
össze, hogy átbeszéljük az év 2. felében megvalósítandó projekteket, hiszen 
a  márciusi találkozás alkalmával elképzelt munkát a  vírushelyzet igencsak 
ÁTSZERVEZTE

Hihetetlenül hatékony és jó hangulatú összejö-
vetelen körvonalazódtak azok a feladatok, melye-
ket szeretnénk a MINKE Tagokért végezni. jelen 
cikkünkben időrendben számolunk be a  történ-
tekről, a munkacsoport tevékenységéről.

döntöttünk arról, hogy létrehozunk egy „digi-
tális megoldásokkal kapcsolatos szakértők” 
rovatot a szakmai kérdezz-felelek tanácsadókon 
belül, ahol a képen látható csapat áll a háttérben, 
közülük valaki biztosan fogja tudni a választ, ha 
elakadnátok e területen. Ez a fajta „tanácsadás” 
már hónapok óta elérhető.

Készítettünk egy kérdőíves felmérést, melyet 
közel háromszázan töltöttetek ki, és amiből jó 
néhány meglepő tanulságot vonhattunk le. Egy-
értelművé vált számunkra, hogy az utóbbi évben 
egyre többen foglalkoztok már e területtel, fel-
mértük, hogy nagyjából milyen szintek vannak, ki 
hol tart a „digitalizációs úton”. Megdöbbentő volt 
az az adat, hogy a  válaszadók 13,7%-ánál gon-
dot jelent a folyamatos internet ellátottság, mely 
e téma kapcsán igencsak nagy hangsúlyt kap, és 
e tény nagyban nehezíti az előrelépést az érintett 
Kollégáknak.

Tucatnyi gyakorló MINKE Tag könyvelő segíti tapasztalataival a  változások gyakorlati adaptálását – ez a  digitalizációs 
munkacsoport...
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Megjelentünk a témával a sajtóban is, mely-
nek igen komoly visszhangja volt, hiszen Elnök 
úr azt nyilatkozta, hogy úgy látja, e változás nem 
csupán veszélyeket és nehézségeket hordoz 
magában, hanem óriási lehetőségek is rejlenek 
benne, melyeket kihasználva a könyvelők válhat-
nak e folyamat nyerteseivé.

A közeljövőben kiemelt fontosságú téma-
ként fogunk foglalkozni e területtel, és számta-
lan megvalósítandó ötletünk van. Szeretnénk, 
ha tudnátok, hogy folyamatosan számíthattok 
a  MINKÉ-re e területen, szeretnénk egyre több 
és több gyakorlati megoldást, lehetőséget bemu-
tatni Nektek, melyek alapján kiválaszthatjátok 
majd azt, ami a  Ti könyvelőirodátok számára 
a legoptimálisabb megoldásnak tűnik.

A „teszt” elkészítésén és elemzésén kívül meg-
állapodtunk abban, hogy nem csupán „hagyomá-
nyos” Mérlegelő Magazinban beszélünk e témá-
ról, hanem készítünk egy különkiadást is, melyben 
az alapvető informatikai fogalmakat, és a modern 
megoldásokat vesszük végig az alapoktól.

Természetesen – hiába sok tagja van e mun-
kacsoportnak – a  MINKE Tagokat is szerettük 
volna bevonni ezekbe a  munkákba, így a  felvé-
telek előtt Titeket is megkérdeztünk arról, hogy 
melyek azok a  fehér foltok, amelyekre jó lenne 
rávilágítani. Ahogy lenni szokott, sok-sok kérdés, 
visszajelzés érkezett, amelyeket beépítettünk 
a beszélgetésekbe.

Fontosnak tartottuk azt is, hogy megmu-
tassuk, hogy a  gyakorlatban hogyan lehet vég-
hez vinni az átállást, ezért megkértünk egy olyan 
Tagot, akinél már lezajlott ez a folyamat, és annak 
gyakorlati lépéseiről, bevezetéssel kapcsolatos 
teendőkről és konkrét feladatokról mondta el 
a tapasztalatait.

Az online videós anyagokon kívül készítet-
tünk egy 7 cikkből álló cikksorozatot, melyből tel-
jes áttekintést kaphattok arról, hogy mifelé tar-
tunk. Indultunk a  múltból/jelenből, és a  válto-
zás elleni félelmen és vezetői döntésen át min-
den lényeges mozzanatra kitértünk, mely ahhoz 
kell, hogy tisztább képet kapjatok arról, hogy 
mivel jár, és hova vezet a digitalizáció. Úgy gon-
doljuk, hogy ezen információkkal már mindenki 
eldöntheti, hogy bele kezd-e, és ha igen, mikor és 
hogyan ezekbe a „modern” megoldásokba.

Kezdődik a Mérlegelő Magazin, 3 részből álló, „digitalizációs különkiadása”.

Könyvelőirodai digitalizáció immár a megvalósítás szintjén 
– Váradyné dr. Nagy Erikával készítettünk riportot…
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Erre szokás azt mondani, hogy „már gombóc-
ból is sok”, hiszen közel 40 adás felvételén 
vagyunk túl. Mikor 2017-ben elkezdtük a szak-
mai beszélgetéseket, nem gondoltuk volna, 
hogy ilyen gyorsan elrepülnek a  hónapok, és 
ilyen sűrűn követik egymást az újabb és újabb 
vendégek, és kimeríthetetlen lesz a témák köre. 
Kezdetben megfordult a fejünkben, hogy vajon 
fogunk-e tudni mindig aktuális, érdekes beszél-
getésekkel jelentkezni, de ennek az aggodalom-
nak mára nyoma sincs. jelenleg úgy áll a hely-
zet, hogy hónapokkal előre megvannak a témák, 

és szinte az okoz nehézséget, ha egy újabb, 
aktuális beszélgetést kell váratlanul betenni 1-2 
hónap múlva „adásba”.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem csak 
mi – készítők, hanem Ti is – nézők egyre jobban 
szeretitek, és hónapról hónapra követitek ezt 
szakmai beszélgetés sorozatot. Azok számára, 
akik még csak mostanában kezdtek ismerkedni 
a MINKE ezen szolgáltatásával, egy rövid felso-
rolással és néhány képpel szeretnénk kedvet csi-
nálni ahhoz, hogy kövessétek hónapról hónapra 
a műsorunkat…

2020-ban is havonta jelentkeztünk magyarország egyetlen könyvelőknek 
szóló magazinműsorával, a mérlegelő magazinnal. mivel egész évben nagyon 
sokat dolgoztunk ezekkel a  szakmai tartalmakkal, egy kis visszatekintést 
SZERETNÉNK AdNI TAgJAINKNAK AZ IdEI ÉV TÉMÁINAK fELELEVENÍTÉSÉVEL…

Hónap Vendég Műsor témája

január Kovács Andrea 2020. évi adóváltozások
Február Fülöp Olga KATA

Március Sárospataki Albert

A számla adatszolgálta-
tási kötelezettségben rejlő 
lehetőségek, júliusi válto-
zások a gyakorlatban

Április dr.Sallai csilla Alultőkésítés
Május Kovács György Munkaügyi kérdések I.
június Kovács György Munkaügyi kérdések II.

július Mészáros Anikó Könyvelői kihívások  
a veszélyhelyzetben

Augusztus Püsök Zoltán Követelésmenedzsment  
a gyakorlatban

Szeptember bíró Zoltán Könyvelői kihívások egy 
irodatechnikus szemével

Október Tóth Péter Pénzmosási törvénnyel 
kapcsolatos kérdések

November Ódor Péter Modern könyvelés- 
technikai megoldások 

december Váradyné  
dr. Nagy Erika

digitalizáció! Miért? 
Mikor? Hogyan?

A 2020-as esztendő témáit és vendégeit  
az alábbi táblázat tartalmazza:
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Mostantól mi a normál kerékvágás? 

Ahogy a MINKE, úgy Te is több száz könyvelővel 
állsz kapcsolatban. Mit tapasztaltál az idei évben 
a saját bőrödön, ill. a Hozzád beérkezett kérdések-
kel, megkeresésekkel kapcsolatban?

Egy olyan évnek lesz hamarosan vége, melyet 
szerintem senki nem szeretne megismételni. 
Az éjszakánként megjelent kormányrendeletek 
értelmezése, a vállalkozások nehéz helyzetének 
támogatása extra feladatokat rótt a könyvelőkre. 
Szerintem ilyenkor a  legnagyobb ereje a közös-
ségnek van. 

Az Adónavigátor körül több mint 10 éve 
működik egy szűkebb, zárt közösség, az Adóna-
vigátor Mesterkurzus. A tagok számára tavasz-
szal az első hullámban is tartottunk „menetren-
den kívüli” bejelentkezéseket, online konzultációt, 
mert minden információra szükségük volt abban 
a zavaros időszakban. 

Olvasóink nagy része már ismer. Tudjuk, hogy na-
gyon szoros és élő kapcsolatot tartasz fenn a Kol-
légákkal, ezért adja magát a kérdés: hogyan élted 
meg azt az óriási változást, hogy a személyes je-
lenlétet felváltotta az „online” megjelenés?

Őszinte leszek: én egyáltalán nem szerettem 
meg ezt a  megoldást. Sokan biztattak, hogy 
a  kamera előtt is jó volt az előadás, de nekem 
nagyon hiányzik a sok-sok szempár, amiben visz-
szajelzést kaphatok a munkámról. 

Nagyon örülök, hogy az Adónavigátor online 
konferenciáira rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk, azonban jövőre már élőben szeretnénk 
folytatni a sorozatot. 

Tudom, hogy a  világ az online felé tart, és 
hogy sok esetben tényleg praktikusabb otthon 
a  fotelben nézve „részt venni” egy előadáson. 
Mégis azt gondolom, hogy kimozdulni a  meg-
szokott helyről, találkozni hasonló problémák-
kal küzdő kollegákkal, okulni a tapasztalataikból, 
sokkal több előnnyel járhat, mint amennyi kelle-
metlenséget okoz egy kisebb-nagyobb utazás az 
előadás helyszínére.

A Könyvelők Országos Találkozója és az AdÓ 
2021 Adónavigátor Konferencia is online ren-
dezvény volt. Idén a stúdiómunka jelentette szá-
munkra a  komfortzónánk elhagyását, ebbe tet-
tünk extra energiákat.

Egy élő konferen-
ciahelyszínen sem 
könnyű egész napra 
fenntartani a  közön-
ség figyelmét. Ehhez 
képest az internetes 
közvetítés egészen 
más kávéház. 

Az online világ 
pedig kíméletlen, ha unalmas az előadás, egyetlen 
kattintás, és kilépett a néző. Mindez persze nem 
számít, ha kreditpontos e-learningről van szó, azt 
végignézzük az utolsó percig, kritika nélkül…

Hogyan látod a jövőnket, mivel készültök nekünk, 
könyvelőknek, amivel esetleg segíthetitek a mun-
kánkat?

A könyvelői szakma éppen átalakulóban van, 
nem fog megszűnni, de az biztos, hogy át fog 
alakulni.

Ami persze nem változik, hogy a  változá-
sokat folyamatosan követni kell. Mint min-
den évben, most is sok jogszabály változik. Azt 
senkinek nem tanácsolom, hogy újságcikkek-
ből ismerje meg ezeknek a  tartalmát, mert az 
sokszor rengeteg szakmai hibával jelenik meg. 
ráadásul a  kisebb változások számunkra sok-
szor nagyobb horderejűek, mint egy újságírónak, 
aki általában nem is érti, miről szólnak. 

Amire a jövőben a könyvelőknek fókuszálniuk 
kell, az a  tanácsadás és ki kell használnunk az 
összes legális lehetőséget. 

Mindig megdöbbenek, amikor Facebook 
könyvelői csoportokban olvasok egy ilyen kez-
detű kérdést: „nincs kivás ügyfelem, mert nem 
ismerem a  szabályait így nem is ajánlottam 
nekik, de most megtalált egy….” Nem engedhet-
jük meg magunknak, hogy nem ismerjük meg 
a rendelkezésre álló lehetőségeket. 

biztos mindenki számára ismert, hogy már 
több kiadást megért a  Kisadózók Abc-je című 
könyvünk, és talán nem árulok el nagy titkot, 
hogy természetesen tervezzük ennek aktuali-
zálását a  2021-es szabályok alapján. remélem 
majd ez is hasonlóan sikeres kiadvány lesz, mint 
elődjei. jelenleg egyet ígérhetek: minden rendel-
kezésemre álló információ benne lesz, sok-sok 
praktikus tanáccsal. 
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Tóth Péter vagyok, ez év tavaszán kezdtem meg 
egyéni vállalkozásomat, amelynek keretében 
a Pénzmosási törvény (a továbbiakban: Pmt.) és 
ahhoz kapcsolódó jogszabályok elméleti és gya-
korlati alkalmazásában nyújtok tanácsokat. 

A Pmt. tanácsadási témakörben léteznek 
olyan „előre menekülési” lehetőségek, amelyek 
segítik értelmezni a részleteket, irányt mutatnak 
és támogatást nyújtanak az elvégzendő felada-
tokban, felkészítenek az ellenőrzésre, és az adó-
hatóság szankcionálási lehetőségeit csökkenti, 
vagy éppen megszünteti. 

A Pmt. a  feladatok tekintetében nem tesz 
különbséget az egyszemélyes vagy éppen több 
alkalmazottat is foglalkoztató könyvviteli szol-
gáltatók között. Minden olyan vállalkozás, aki 
a  számviteli törvény szerinti könyvviteli szol-
gáltatás fogalma szerint végzi tevékenységét, 
a Pmt. hatálya alá tartozik.

A törvény és az adóhatóság arra kötelezi 
a könyvviteli szolgáltatókat is, ha pénzmosásra 
és/vagy terrorizmusfinanszírozásra okot adó 
körülményt tárnak fel, vagy, ha ilyen jellegű két-
ség merül pl.: az ügyfelünkkel, az ügyfelünk tevé-
kenységével, pénzmozgásaival kapcsolatban, 
azt jelezni kell az adóhatóság számára. Ehhez 
viszont tudnunk kell hogyan, mikor, milyen idő-
közönként kell ügyfeleinket átvilágítani, hogyan 
kell az ügyfeleinket rendszeres kockázatértéke-
lési szempontok szerint kategorizálni, milyen for-
mában szükséges tevékenységüket időszako-
san vagy rendszeresen monitoringozni. Olyan 
nyilatkozatokat is be kell majd szereznünk, ame-
lyek a  pénzeszközök és vagyon forrására kell 
utalniuk. Ezeket a  feladatokat az ügyfeleinkkel 
szemben kell megtenni. 

de ugyanakkor a könyvviteli szolgáltatás és 
a  foglalkoztatottak érdekében is vannak köte-
lezően előírt feladataink, mint a belső ellenőrző 
és információs rendszer üzemeltetése, az alkal-
mazottak időszakos képzése. Ismernünk kell 
a  pénzmosásra és/vagy terrorizmusfinanszíro-
zásra utaló jeleket, tudnunk kell hogyan, mikor, 
és milyen formában kell bejelentési kötelezettsé-
günknek eleget enni. Mindezen feladatok elvég-

zését különböző típusú 
ellenőrzések alkalmával 
ellenőrizni az adóható-
ság, a megállapításokat 
jegyzőkönyvbe veszi, 
majd határozatba fog-
lalja. 

Ezek végrehajtásá-
ban nyújthat segítsé-
get a  belső szabályzat, 
amely segítséget adhat 
a Pmt. szerinti feladatok 
elvégzésében. Hangsú-
lyoznám, hogy csak a belső szabályzat megléte 
önmagában nem jelenti, és nem is lehet egyen-
lőséget tenni a jogszabályokban részletezett fel-
adatok elvégzésével. A belső szabályzat csak 
mankóként szolgálhat, de a könyvviteli szolgálta-
tásra vonatkozó részletszabályokat magunknak 
kell kialakítani a működési sajátosságaink figye-
lembevételével. Kiemelném, hogy több olyan 
szabályzat kering az interneten amelyek nem, 
vagy részben felelnek meg a  jogszabályi előírá-
soknak, ezeket a  hatóság természetesen nem 
fogja elfogadni, és a Pmt. szerinti szankciót fogja 
alkalmazni. 

A szankciók tekintetében fontos változás, 
hogy 2020. január 1-jétől a  kis és középvállal-
kozásokról szóló törvény már nem tartalmazza 
azon korábbi rendelkezést, amely értelmében 
első esetben nem lehet pénzbírságot kiszabni, ha 
az adóhatóság mulasztást állapít meg. Az adó-
hatóság az ellenőrzések eredményeként megál-
lapított hibák, hiányosságok esetében százezer 
forinttól négyszázmillió forintig terjedő bírságot 
is alkalmazhat.

Fontos további változás, hogy a  székhely-
szolgáltatási tevékenység is a  Pmt. hatálya alá 
került. Ahhoz viszont, hogy ezt a tevékenységet 
a vállalkozás végezhesse, nyilvántartásba vételi 
eljáráson kell átesnie, melynek eredményeként 
engedélyezik tevékenységét.

Elérhetőségeim: 
Tel: +36-70-332-5844

e-mail: financialeu.m@gmail.com 

Ez valami egész más, előzd meg a pénzmosást!
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Kedves Olvasó! 

Mindig érdekes kérdés, hogy mit írjunk egy 
ilyen megjelenésben, mi foglalkoztat titeket, 
most kipróbáljuk a  teljesen közvetlen megszó-
lítást, és rögtön a  lényegre is térek. Megosz-
tom veletek, hogy mi min dolgozunk. remél-
jük lesz metszéspontja a mi munkánknak és az 
érdeklődéseteknek, ha igen, akkor várunk tite-
ket az imakonyveloprogram.hu -n elérhető online 
bemutató időpontok valamelyikén. 

a mi jövőképünk:

Szerintünk a könyvelő irodának 5 év múlva 
részben tanácsadó irodának kell lennie, amely 
a könyvelési tevékenységre alapulva ügyveze-
tők és tulajdonosok számára érthető, átlátható 
vezetői kimutatásokat szolgáltat és kontrolling 
tevékenységet IS végez. 

Szükség van rá, hogy változtassatok a  mos-
tani folyamatokon, kell használni olyan eszkö-
zöket amiket eddig nem, újra kell kicsit gondolni 
a  belső munkaszervezést, de az eredmény az, 
hogy munkaidő szabadul fel, amit a további fej-
lődésre tudtok fordítani.

Ehhez két nézőpontból nyújtunk nektek segít-
séget:

Napi könyvelési folyamatok támogatása: 

 – Elég okos bank import funkcióink vannak, 
most éppen a  részleges szöveges alapú 
számla kiegyenlítésen dolgozunk, tehát ak-
kor IS találjuk meg az utaláshoz a  szám-
lát, ha nem a  számla száma hanem „szla: 
2020/1234” szöveg van a közleményben.

 – Van mobill applikációnk és webes dokumen-
tum tárunk amiken keresztül az ügyfél fel 
tudja tölteni a számla képeket. Ezeket meg-
próbáljuk összepárosítani a  NAV-tól letöl-
tött adatokkal, amiket tétel sorosan, vagy   

akár több) ÁFA kulcsonkénti összesítésben 
tudunk importálni a rendszerbe.

 – automatikus elhatárolások kezelése, annak 
érdeklében, hogy minél pontosabb havi ered-
ményt tudjunk adni (persze csak annak, aki 
igényli). 

 – adófolyószámla ellenőrző amivel „15 perc he-
lyett” 2 perc alatt tudjátok összehasonlítani 
a könyvelést a folyószámlával.

Átfogó platformok és széleskörű megoldások

Célunk az, hogy minél több csatornát le tudjunk 
fedni az ügyfelekkel közös munkavégzés téma-
körében. Erre szolgál:

a) Mobil applikáció: ott tudunk lenni az ügyfél 
zsebében, mobillal tudja megosztani vele-
tek a dokumentumokat ÉS jóvá tudja hagyni 
könyvelésre a NAV-tól letöltött adatokat

b) böngészős dokumentum tár és NAV-os 
számla kezelés: hasonlóan az app-hoz itt is 
tud küldeni dokumentumot és jóvá hagyni 
könyvelésre a NAV-tól letöltött adatokat

c) IMA-ban is közösen dolgozhattok velük: 
számlázhat az ügyfél IMA-ból, ha van pénz-
ügyes akkor a teljes pénzügyi nyilvántartást 
IMA-ban tudjátok vezetni, de a könyvelés az 
ellenőrzés után történik

d) Autocontrol: végül szép grafikus kimuta-
tásokkal tudjátok megmutatni hogyan áll 
a cégük (tudjuk nem mindenki kíváncsi rá, de 
egyre többen lesznek…)

Köszönöm, hogy elolvastad, van kérdésed?
Tedd fel: 

  support@imaerp.hu
Ódor Péter
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mindannyiunk számára ismerős az a sokéves gyakorlat, melynek a lényegét 
röviden így fogalmazhatjuk meg: „készítsd el az szja bevallásom, az 1%-ot pedig 
rád bízom!” – hányszor hangzottak el hasonló mondatok az elmúlt években, 
AZ IdEI ÉV AZONbAN NAgyON MÁS VOLT… 

Minden évben nagy reményeket fűztünk ahhoz, 
hogy az egyre bővülő taglétszám és a szakmai 
szolgáltatások miatt újra és újra rászolgálunk 
a  bizalmatokra, és segítitek munkánkat azzal, 
hogy az esetleg tanácstalan magánszemélyek 
részére felkínáljátok annak lehetőségét, hogy 
MINKE-t támogassanak adójuk 1%-ával. Évről 
évre megtapasztaljuk ennek az országos össze-
fogásnak a  sikerét, azonban az idei év minden 
eddiginél nehezebb volt.

Immár kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy 
egyre többen legyintenek az 1%-ra, hiszen a „NAV 
úgyis megcsinálja” a bevallást, nem is kell foglal-
kozni a dologgal. Elképesztő összeg az, ami a lus-
taság, a nemtörődömség miatt nem civil szerve-
zetekhez kerül, hanem az államkasszát gazda-
gítja. Ettől függetlenül bizakodóan álltunk neki az 
idei évi „kampányunknak”, hiszen az ország szá-
mos pontjáról ismerünk Titeket, és tudjuk, hogy 
hihetetlen módon segítitek a munkánkat ebben 
az időszakban. jött azonban a nem várt nehéz-
ség: a  márciustól bevezetett rendkívüli intéz-
kedések hihetetlenül negatív hatással voltak 
a megszokott rendre. Az SZjA bevallás készítési 
„csúcs” még távol volt, mikor tisztán láttuk, hogy 
nagy eséllyel elmaradnak azok a  találkozások, 
ahol a  Kollégáink – Ti – jó eséllyel sikerrel jár-
hattatok volna abban, hogy a MINKE kedvezmé-
nyezettként kerüljön kitöltésre a  bevallásokban. 
Ez a  téma volt talán a  legkevésbé fontos azok-
ban a hetekben/hónapokban, mikor a mindenki 
életét fenekestül felforgató vírus átrendezte 
valamennyiünk eddig megszokott környezetét. 
bár nem végeztünk pontos becsléseket és szá-
mításokat, csak egyértelműen megfogalmaztuk 
magunknak: esélytelen, hogy hasonló összegű 
1%-ot kapjunk, mint a  korábbi években. „Házon 
belül” e témáról beszélgetve olyan is elhangzott, 
hogy már a 4 mFt fölötti összeggel is elégedett-
nek kell legyünk, hiszen lássuk be, egyszerűen 

ez a helyzet olyan nehézséget gördít elénk (sok 
esetben a  személyes találkozások mellőzését), 
amit áthidalni képtelenség.

Nem csoda hát, hogy hihetetlenül boldo-
gok voltunk, mikor megláttuk, hogy a  2019-es 
kiutaláshoz képest alig valamivel volt kevesebb 
a 2020-as összeg (5.210.535 Ft), így valameny-
nyi szolgáltatásunkat tudjuk egy újabb évig nyúj-
tani Nektek!

A szakmai tevékenységeinken túl hátra volt 
még egy igen nemes és szép feladatunk. Azt 
ígértük ugyanis Nektek, hogy duplán segítetek 
az idén: minden Hozzánk eljuttatott felajánlás 
után 250 Ft-tal egy másik, Általatok később kivá-
lasztott alapítványt fogunk támogatni. Így esett 
a választás a Kritikus Állapotú Gyermekekért Ala-
pítványra, mely részére 330.500 Ft-ot utaltunk át, 
azzal a  megjegyzéssel, hogy ezt a  támogatást 
a MINKE Tagjainak – több száz felelősségteljes 
könyvelőnek – köszönhetik…

Dr. Ujhelyi Enikő phd – az alapítvány kurató-
riumi elnöke, osztályvezető főorvos – köszönő 
levelében elmondta, hogy az adományunkból 
beszerzett eszközök (ún. lélegeztetőkörök) segít-
ségével kb. 9-10 megbetegedett csecsemőn, 
kisgyermeken tudnak segíteni, melyet hálásan 
köszönnek.

Airvo2 géppel 
légzéstámogatás
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éves rendes közgyűlésünket idén a pandémia miatt kicsit később tudtuk csak 
megrendezni, mint a  korábban már hagyománnyá váló március 20–31. közötti 
időszak. idén egy jó meleg nyári napon, július 6-án találkoztunk, mely ismét 
EREdMÉNyESEN, EMELLETT nagyon jó hangulatban telt. 

Közgyűlési beszámoló

A felügyelő bizottság munkája délelőtt kezdő-
dött, akik tételesen nézték végig és egyeztették 
egyesületünk beszámolóját a  főkönyvi kivonat-
tal, ellenőrizték a  leltárakat, és Elnök úr kiegé-
szítő információi birtokában végül kijelentet-
ték, hogy a  bemutatott beszámoló megbízható 
és valós képet ad a  MINKE vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi helyzetéről, az hűen tükrözi a tevé-
kenységünket. A felügyelő bizottság jóval az ülés 
előtt (még a márciusra tervezett közgyűlés előtt) 
kapott meg minden szükséges anyagot, és ter-
mészetesen élhetett az előzetes észrevételekkel, 
ill. kérdéseket tehettek fel még írásban az ülést 
megelőzően.

A felügyelő bizottsági ülést követően került 
sor az éves rendes közgyűlés lebonyolítására.

13:30 perc: a  határozatképességhez több 
száz tag megjelenésére lett volna szükség, ami 
az előző évek tapasztalata alapján nem volt vár-
ható. Nem kellett sokat matekozni ahhoz, hogy 
megállapíthassuk, hogy a  közgyűlés határozat-
képtelen, így nem sokkal később elkezdődött 
a  megismételt közgyűlés, mely a  hatályos jog-
szabályok értelmében a  megjelentek létszámá-
tól függetlenül határozatképes.

Első napirendi pontként beszámoltunk 
a MINKE 2019. évi tevékenységéről, úm: Könyve-
lők Napja rendezvények, Szakértői csapat meg-
alakítása, mérlegképes továbbképzés, szakmai 
napok lebonyolítása, valamint megemlítettük 
a KIVA, ill. Adóváltozások dióhéjban kiadványunk 
megjelentetését.

Ezt követően ismertetésre került a  2019-es  
beszámoló, melynek a talán legfontosabb szám-
adata a  jelentősnek mondható, 2.773 e Ft reali-
zált nyereség. részletesen bemutatásra kerül-
tek a  beszámoló sorai, a  jelentősebb tételeknél 
a  részletekkel is megismerkedhettek a  jelenlé-
vők. A beszámolót a közgyűlés egyhangú IGEN 
szavazás mellett elfogadta.

Az idei évben további fontos napirendi pontok 
is voltak. Lejárt a  vezető tisztségviselők 5 éves 
mandátuma, így újra kellett választani az elnök-
séget. Újabb 5 évre kapott megbízatást a MINKE 
korábbi elnöke – Harkai István –, valamint alel-
nöke – Kucsik Erika –, így 2025-ig betölthetik 
e tisztségeket. Új titkárt választottunk Mészáros 
Anikó személyében, valamint a  felügyelő bizott-
ság elnöki tisztségét a  továbbiakban Téringerné 
Császi Erika tölti be immár. Ezúton is köszönjük 
mindenki nevében a  bizalmat, és eredményes 
munkát kívánunk!

A másik nagyon lényeges napirendi pont 
a  már korábban is bemutatott „digitalizációs 
munkacsoport” működésének és feladatainak 
meghatározása, ehhez a  közgyűlés jóváhagyá-
sának kérése volt. Mivel a javaslat egy egyszeri, 
9.000 Ft összegű pótbefizetést is tartalmazta, 
érkeztek kérdések is e napirendi ponttal kapcso-
latban a  jelenlévőktől, melyek megválaszolása 
után egyhangú IGEN szavazattal került elfoga-
dásra a mondhatni új tevékenységünk.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki meg-
tisztelt MINKE-t jelenlétével ezen a hivatalos ren-
dezvényen történő megjelenéssel, ezzel hozzá-
járult, hogy megfelelő jogi keretek között tudjuk 
biztosítani működésünket.

Munkában a MINKE felügyelő bizottsága.



EPSON DS-730N

199.990 Ft helyett

169.990 Ft199.990 helyett 169.990 Ft

Szkennelés hatékonyan
Tegye gördülékennyé dokumentumai digitalizálását!

EPSON DS-410

119.990 Ft helyett 

99.990 Ft

Nyerjen magának időt: 
• akár 40 oldal/perc szkennelési sebesség 
• egy menetben kezelt kétoldalas, illetve különböző méretű bizonylatok  
• dokumentumok automatizált elnevezése és mentése az Ön által megadott tárhelyre 
• NAV-nak benyújtandó bizonylatok digitalizálása még sosem volt ilyen egyszerű!

Megrendelés/érdeklődés: Galambos Sándor    |   galambos.sandor@fokuszcomputer.hu    |   06-70-600-6965

•  egymenetes duplex lapáthúzós szkenner
•  felbontás 600 dpi x 600 dpi
•  40 oldal/perc
•  csatlakoztathatóság: USB 2.0, Gigabit LAN

•  egymenetes duplex lapáthúzós szkenner
•  felbontás 600 dpi x 600 dpi
•  26 oldal/perc
•  csatlakoztathatóság: USB 2.0



Automatizáld most a 
legzavaróbb könyvelői 
feladatokat!
Nincs több felesleges telefonálás  
a hiányzó számlák miatt. 

Minden egyes nap megsprórolhatod  
az adatrögzítésre szánt idődet.

És végre élvezheted a szabadidődet!

Itt a Billingo  
Könyvelői fiók 

 A közvetlen hozzáférés az ügyfelek bejövő  
és kimenő számláihoz

 A közvetlen számlaadat szinkronizálás  
a könyvelőprogramoddal akár azonnal

 A újraírt adatexportok könyvelőszoftveres 
validációkkal

 A dedikált könyvelői szakügyfélszolgálat

 A korlátlan online számlázás

 A automatizálható NAV online 
adatszolgáltatás

 A kevesebb felesleges ügyfélhívás

A Billingo online 
számlázó és a Billingo 
Könyvelői fiók összekötés 
minden könyvelőnek 
INGYENES.
Regisztrálj, kapcsolódj össze ügyfeleiddel  
és használd a Billingo nyújtotta szabadidőt,  
amire csak szeretnéd!

www.billingo.hu

Szakmai támogatónk:


