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Kisadózók ABC-je 2021 – I. KATA

Kisadózók ABC-je 2021 – II. KIVA

Lassan 10 éve, hogy hatályba lépett a KATA-t 
megalapozó jogszabály, amelynek kimondatlan 
célja, hogy a szürke- és feketegazdaságba 
kényszerült, ahhoz évtizedek alatt hozzászokott 
vállalkozói rétegeket visszaterelje az adófizetők 
táborába. A jogszabály azóta sokszor változott 
azzal a céllal, hogy még egyszerűbbek, még 
életszerűbbek legyenek a rendelkezései, és nem 
mellékesen egyre többen tudják igénybe venni, 
kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
A 2021-ben hatályba lépett KATA szabályok 
alapjaiban forgatják fel az eddig jogszerűen 
működő kisadózó vállalkozások életét.

A KIVA-t megalapozó első jogszabály kimondott 
célja volt, egy adminisztrációs szempontból és 
adókulcsát tekintve egyaránt kedvező, beruhá-
zásösztönző adónem létrehozása a (hazai 
tulajdonú) kisvállalkozások részére.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna e két könyvé-ben 
laza, közérthető nyelvezettel ad teljes áttekintést a 
KATA és KIVA 2021-ben hatályos szabályairól, 
példák során keresztül bemutatva az egyes 
jellemző, és számos atipikus esetet is. 
 

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Munkám legizgalmasabb része, amikor egy 
ügyféllel közösen megtervezzük a vállalkozása 
adózását, hogy egyszerű, átlátható, szabályos és 
méltányos mértékű legyen.

Ezzel a két könyvvel az a célom, hogy gyakorlati 
segítséget és pontos válaszokat nyújtsak 
könyvelőnek és vállalkozóknak egyaránt.

2021

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna:

Kisadózók ABC-je 2021
I. KATA - II. KIVA

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna:

Kisadózók ABC-je 2021
I. KATA - II. KIVA

Egy vállalkozónak kutya kötelessége minden legális adó-
megtakarítási lehetőséget kihasználni!

Több információ, megrendelés:

MINKE Tagok 20% kedvezménnyel rendelhetik 
meg mindkét kiadványt. Kupon kód: KDZ12

www.kisadozokabcje.hu

FIGYELEM!
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TARTALOM Ajánló
Ismét egy dolgos féléven 
vagyunk túl. Ahogy Nektek 
– MINKE Tagoknak –, úgy 
nekünk sem telt unalma-
san az elmúlt időszak. Ilyen-
kor kell egy pillanatra megáll-
nunk és minden nehéz körül-

mény ellenére örülni az elért eredményeknek. 
Nagyon jó érzés tudni, hogy immár több, mint 
ezer könyvelő mindennapjait segítjük, ugyanak-
kor hihetetlen felelősség is. 

A  szinte napról napra változó jogszabályok 
dzsungelében küzdő, bajba jutott vállalkozókon 
minden erejükkel segítő emberek a könyvelők, 
akikről nem szólnak a híradókban, nem köszöni 
meg munkájukat sokszor még az ügyfél sem, 
akiért gyakran olyan áldozatokat hozunk, mely 
szinte észszerűtlennek mondható. Én megkö-
szönöm Nektek a kitartást, tudva, hogy a legne-
hezebb helyzetben is álljátok a sarat, és a leg-
jobb tudásotok alapján segítitek a vállalkozá-
sok működését, sokszor életben maradását. 
Az a minimum, hogy ezt azzal fejezzük ki, hogy 
mi sem karba tett kézzel, vállunkat megvonva, 
vagy épp üveges tekintettel, teljes apátiával néz-
zük a történéseket, hanem cselekszünk. Igyek-
szünk segíteni munkátokat tevékenységeink-
kel, melyekről jócskán olvashattok az Adóvevő 
Magazin mostani számában.

Itt a nyár. Tudjuk, hogy ez az idei nyár nem 
lesz olyan gondtalan és szabad, mint amilyenre 
mindannyian várunk, de mégis azt kívánom, 
hogy minden Kolléga találja meg a testi-lelki fel-
töltődés olyan formáját, mely számára valódi 
kikapcsolódást, igazi „szabadságot” tud adni!

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

7

8

10

11

12



4 ADÓVEVŐ MAGAZIN  vII. Évfolyam. 1. szám

Exkluzív interjú Harkai Istvánnal

Ahogy szoktam mondani: „Édesanyám szárnyai 
alatt nevelkedtem”. Ő az elsők között volt, aki 
elvégezte nem csupán a mérlegképes könyve-
lői, és az adótanácsadói képzést, hanem koráb-
ban, még a ’90-es évek előtt közép- majd fel-
sőfokú munkaügyi szakképesítést is szerzett. 
A kilencvenes évek legelejére datálódik tehát az 
én pályafutásom kezdete is, az első élményeim 
még az általános iskola vége felé értek. Otthon 
volt az iroda, természetes volt számomra, hogy 
jöttek-mentek az ügyfelek. Középiskolás korom-
ban már aktívan besegítettem, ami a kiállított 
vevő számlák „leütéséből” állt javarészt. Gyors 
voltam és hamar megtanultam, hogy mit hova 
kell írni, így mondhatni adatrögzítőként kezdtem 
a pályafutásom. Később a főiskola és a mérleg-
képes könyvelői képzés alatt lassan megismer-
tem minden munkafolyamatot. Kezdetben még 
a „100-as és 110-es” magánnyugdíjpénztári 
bevallásokat töltögettem ki hónapról hónapra 
– amire biztosan sokan emlékeznek még –, és 
évek teltek el, míg az adatrögzítésből kitekint-
hettem. Emlékszem, milyen csodálattal néztem, 
hogy anyu hogyan olvas a főkönyvből, amikor 
az nekem még a mérlegképessel a zsebemben 
is átláthatatlan volt. Nagyjából 5 év rutin kellett 
ahhoz, hogy önállósodni merjek, eközben min-
den támogatást megkapva. Visszatekintve azt 
gondolom, nagyon jó alapokat kaptam, hálás 
vagyok édesanyámnak, hogy mindent elmon-
dott, amit tudott, megismertem minden, a köny-
veléshez kapcsolódó teendőt, amit az iskolában 
nem tanítottak. A szabályosság volt az alap-
elv, inkább kevesebb – de „minőségibb” – ügy-
félkörrel. Megtanultam, hogy a könyvelés nem 
csupán adatrögzítésből áll, hanem számtalan 
egyéb, nem olyan nyilvánvaló dolog is hozzátar-
tozik, mint pl. a szigorú számadású nyomtatvá-
nyok nyilvántartásának vezetése.

Hogyan jött az Egye-
sület megalapításá-
nak gondolata?

Épp ebből a precizitásból. Számomra ez volt a 
normális. Vezettük – akkor még javarészt kéz-
zel – az analitikus nyilvántartásokat, és naivan azt 
gondoltam, mindenki így csinálja. Az első döbbe-
net akkor ért, mikor az első olyan ügyfél jött hoz-
zám, akitől nem kaptam sem eszköz- sem vevő/
szállító analitikát. A második döbbenet a máso-
dik új ügyfelemnél ért. Éreztem már, hogy vala-
hogy jobban, pontosabban dolgoztam már akkor 
is, mint az átlag, de ez mindaddig megmaradt 
érzés szintjén, míg újra meg újra nem találkoz-
tam olyan szarvashibákkal, amelyekre gondolni 
sem tudtam volna, mint pl. a követel egyenlegű 
1-es számlaosztály. Elegem lett abból, hogy min-
den új ügyfélnek 1-2 órát magyarázzam, hogy 
nálam miért nem 5 eFt a cég könyvelésének az 
alapdíja, mikor az újsághirdetésekben ez szere-
pelt. Ezzel a jelenséggel ismerősi körben más is 
találkozott, így jutott eszembe, hogy alakítsunk 
egy „Minőségi Könyvelők Klubjá”-t.

Miben más ez az Egyesület, mint a többi?

Nos, bevallom, hogy alakuláskor csak az MKOE-t 
ismertem, tagja is voltam viszonylag sokáig. Tet-
szett benne Lengyel Tibor közvetlensége – de 
valahogy úgy éreztem, hogy nincsenek igazán 
bevonva a tagok a döntésekbe. Értesültünk erről-
arról, kaptunk segítségeket, de nekem teljesen 
más elképzeléseim voltak. A legnagyobb különb-
ség talán az, hogy nekünk van víziónk, kristály-
tiszta célunk, mely megfogható, amivel egyet 
lehet érteni, és minden szolgáltatásunk ezt szol-
gálja. Nem pusztán „érdekképviselet” vagyunk, 
és segítünk, ez túl általános. Nem mondjuk, 
hogy bárki csatlakozhat hozzánk, hiszen első-

Mészáros Anikó: Téged már nem kell senkinek bemutatni, hiszen 
2010-benTevoltálaMinőségiKönyvelőkKlubjánakegyikalapítója,sma
isTevagyaMINKEelnöke.AzEgyesületmostmérföldkőhözérkezett,hi-
szenimmár1000főfölénőttataglétszám.Ezenapropóbólkérlek,hogy
előszörmeséljkicsitmagadrólazokkedvéért,akikmégnem ismernek
közelebbről!
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ként szabtunk feltételeket a belépéshez. Sokat 
kritizáltak, támadtak – ami immár hál’ Istennek 
kevesebb –, de következetesen kimondtuk, hogy 
a kóklerek ellen vagyunk. Számos fórumon fel-
hívtuk a vállalkozók figyelmét arra, hogy ne a 
könyvelési díj alapján válasszanak könyvelőt, és 
hogy ez veszélyes üzem is tud lenni. Igyekszünk 
a lelkiismeretes könyvelők mindennapi munkáját 
gyakorlati szemmel segíteni. Ez pofonegyszerű, 
hiszen azt gondolom, ha az én munkám könnyíti 
valami, az a Tagokét is. Tucatnyiszor bebizonyo-
sodott, hogy jó dolgokat találunk ki, és hogy nem 
csak meghallgatjuk, de meg is halljuk minden 
Tag véleményét. Ami még talán kuriózum, hogy 
nálunk minden Tag egyenlő. Emlékszem például, 
hogy a kezdetekkor a könyvelői szerződésminta 
ötlete egy Békés megyei rendezvényen merült 
fel, amit nagy sikerrel végig is vittünk. Nem az 
elnökség találja fel a spanyolviaszt, minden 
megkeresést mérlegelünk, komolyan veszünk, 
a jogalkotók felé történő javaslatainkat pedig a 
Tagok visszajelzései alapján állítjuk össze. Szá-
mos egyéb kérdésben is kikérjük a MINKE Tagok 
véleményét, az egyre több visszajelzésnek pedig 
nagyon örülünk, hiszen ez biztosítja, hogy folya-
matosan jó irányba haladjunk.

Igen, számomra is az volt az Egyesülethez való 
csatlakozáslegfontosabboka,hogyláttam,meny-
nyire segíti a könyvelők munkáját, és még egy
olyan aprócska könyvelő szavára is odafigyel,
mintamilyenénvoltam.Énisfontosnaktartoma
könyvelőkanyagiéserkölcsielismertségiszintjé-
nekemelését.Elmondanád,mitteszezértjelenleg
ésmitkívántenniaközeljövőbenaMINKE?

Természetesen. Nagyon örülök ennek a kérdés-
nek, hiszen sokan nem is veszik észre, hogy meny-
nyi lehetőség adódik a MINKE-tagsággal. E  két 
elismerés véleményem szerint szétválaszthatat-
lan. Azzal, hogy valaki kiteszi a falára a tanúsít-
ványunkat, máris megtette az első lépést, hiszen 
nagy valószínűséggel az ügyfelek nála fognak 
először ilyennel találkozni. Ez azonnal egy beszél-
getést indukálhat, és nyilvánvalóvá válik, hogy az 
adott Kolléga más, mint az, akinek ilyen tanúsít-
ványa nincs. Ez egy objektív pont, és ha valaki ezt 
jól lekommunikálja, azonnal lép egy szintet az 
ügyfél szemében. Van az a mondás, hogy nem 
elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Nos, mi 
ebben (is) segítünk. Erre alapozva minden kom-
munikáció – hogy pontosan, felelősségteljesen 
dolgozunk – sokkal jobban hihetővé válik. Ezt 

számos esetben visszaigazolták, a legjobb azon-
ban az volt, mikor valaki azért csatlakozott, mert 
egy ügyfelétől tudta meg, hogy más könyvelő-
nek van ilyenje, és ő is belépett. Látom sok eset-
ben az e-mail aláírásoknál vagy weboldalakon is 
a tagság tényét. Nagyon sokan nagyon jól élnek 
ezzel, és ezt örömmel látom, hiszen valóban a 
tagok lelkiismeretesebbek, mint az átlag, mely 
ezáltal az ügyfelek számára is láthatóvá, nyilván-
valóvá válik. Az anyagi elismeréssel kapcsolat-
ban talán az egyetlen, szakmánkba vágó köny-
vet említeném első körben, amire egyetlen nega-
tív visszajelzést nem kaptam. Sok száz MINKE 
Tag alkalmazza sikerrel az ebben található ötle-
teket, tanácsokat. Ha könyvelői árképzés a téma, 
talán sokaknak természetes, hogy az előadó én 
leszek, így például a továbbképzéseken, vagy 
épp Böröczky Zsuzsi rendezvényein is sok azon-
nal alkalmazható tanáccsal igyekszem segíteni a 
résztvevőket, MINKE Tagokat.

Szerinted milyen szerepe van jelenleg az Egyesü-
letnek?

Az első 10 évünk a növekedésről, a fejlődés-
ről szólt, az energiáinkat arra csoportosítottuk, 
hogy új tagokat csábítsunk a MINKÉ-be. Nem 
volt könnyű nulláról, a semmiből, 2-3 isme-
rőssel nekivágni, megvalósítani, felépíteni ezt 
a  szervezetet. Immár stabil alapokon nyug-
szik a MINKE, nem játszottuk el a bizalmat 
sem a Tagok, sem a jogalkotók felé. Tekintettel 
arra, hogy mindig kizárólag szakmai álláspon-
tot képviseltünk, és megszólalásainkat a konst-
ruktív együttműködés jellemezte, ez azt ered-
ményezte, hogy nagyon jó kapcsolat alakult 
ki pl. a NAV-val. Az érdekképviselet az, amely-
ben megugrott az elmúlt időben a MINKE sze-
repe, és a  jövőben még jobban fog ez a vonal 
erősödni. Büszke vagyok arra, hogy a javaslata-
inkra nem csak látszólag érkezik válasz, hanem 
komolyan veszik, és sok esetben visszaköszön-
nek néhány hét/hónap múlva. Büszke vagyok 
például a tavalyi beszámolók határidejének kito-
lására, melyet elsőként mi küldtünk el a PM-nek. 
Az idei évben bár nem sikerült ilyen látványos 
eredményt elérni, azt gondolom, hogy mindenki 
számára látszott az érdekképviseleti tevékeny-
ségünk, ami által a könyvelők hangja egész 
a  parlamentig jutott. Sikerült végre egy köszö-
netet kicsikarni az illetékesektől, és elismerték 
a könyvelők ember feletti munkáját, melyre nél-
külünk aligha került volna sor.
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Mikaterveida jövőrenézve?Melyeka legfonto-
sabbcélkitűzések?

Ezek szerint érezted, hogy az ezres taglétszám 
volt a tervem korábban? – Nos igen, nagyon 
aktuális a kérdés, beletrafáltál, Anikó. Ahogy az 
előbb is említettem, eddig a fókusz az új, poten-
ciális Tagokon volt, emellett igyekeztünk a meg-
lévő Tagok számára is folyamatosan újat nyúj-
tani. Most ez meg fog fordulni. Immár nem cél 
a két- vagy háromezres taglétszám, azt ezzel 
a közvetlen, barátságos hozzáállással nagyon 
nehezen lehetne megfelelő színvonalon „kiszol-
gálni”. Taglétszám tekintetében szeretnék fixen 
ezer fölött maradni, ugyanakkor már át is csopor-
tosítottuk nemrégiben az erőforrásainkat arra, 
hogy a meglévő „régi” Tagok számára még töb-
bet adhassunk. Az év második felében – illetve a 
későbbiekben –, amennyiben a helyzet lehetővé 
teszi, szeretnénk több vidéki rendezvényt szer-
vezni. Számos régióba nem tudtunk még szemé-
lyesen eljutni. Nagyon-nagyon szuperül sikerül 
minden találkozás, hihetetlenül pozitívak a visz-
szajelzések, megéri az ebbe fektetett munka.

Ha a személyes céljaim kérdezed, az is 
összefonódik természetesen a MINKÉ-vel. Talán 
sokan tudják, hogy számos tréninget elvégez-
tem, melyeket „összegyúrva” készítettem egy 

könyvelőiroda-vezetői tréninget. Hihetetlenül 
pozitívak voltak a visszajelzések ezzel kapcso-
latban, de szeretnék még tovább tanulni, fejlődni. 
Ősszel kezdek neki egy egyetemi szintű business 
coach képzésnek, melytől azt várom, hogy még 
hatékonyabban tudjak segíteni azoknak, akik fel-
ismerték, hogy valamit változtatni kell a sikerhez, 
a nyugodtabb, stabilabb működéshez.

Mit üzensz a kollégáknak?

Először is szeretném megköszönni minden-
kinek, aki aktív, vagy épp csendes, de élő tag-
ságával részt vállalt abban, hogy mindezt elér-
tük, hiszen ez közös siker. Mindannyian számos 
olyan változást éltünk már túl a szeretett szak-
mánkban az elmúlt évek/évtizedek alatt, mely-
től elsőre talán kicsit megijedtünk, de visszate-
kintve „megszépült” a dolog. Hihetetlen mértékű 
változás előtt állunk ismét, melyhez mindenki-
nek sok erőt és kitartást kívánok. Ha úgy látja 
valaki, hogy valamiben tudunk segíteni, keres-
sen bizalommal, az elérhetőségeim nyilváno-
sak. Őszintén hiszem, hogy a könyvelői szakma 
elismertsége a közeljövőben emelhető, legyünk 
bátrak, és fogjunk össze, hiszen hihetetlen ereje 
van immár a MINKÉ-nek, és nagyon nagy segít-
ség tud lenni!

Hogy mit lehet elérni egy nap vagy egy hét alatt, 
általában túlbecsüljük, és azt érezzük, nem 
haladunk a feladatokkal, és az elvégzett mun-
kánknak nincs is komoly látszatja. De hogy mit 
lehet elérni egy, vagy tíz év alatt – ezt leginkább 
alábecsüljük. Valóban egy tucatnyian indították 
útjára a közösen megfogalmazott elvek mentén 
azt a szervezetet, melynek taglétszáma 2021. 
első felében átlépte az 1.000 Tagot. Talán senki 
se hitt benne, hogy ez elérhető, mégis egyre 
több könyvelő érezte meg, hogy MINKÉ-s köny-
velőnek lenni jó. 

Elsősorban azoknak szeretnénk hálás köszö-
netet mondani, akik a kezdetben, ismeretle-
nül szavaztak bizalmat nekünk. Ők voltak azok, 
akik nélkül nem tartanánk ma itt. Sokan vannak 

immár, akik több, mint 10 éve Tagok, és hálásak 
vagyunk folyamatos támogatásukért. De köszö-
nettel tartozunk azoknak a Kollégáknak is, akik 
napjainkban csatlakoznak hozzánk akár az évti-
zedes, berögződött előítéletet félretéve, sok eset-
ben szakítva korábbi elhatározásukkal.

Örömmel jelentjük, hogy immár a MINKE is 
a legnagyobbak közé tartozik, és több, mint ezer 
könyvelő számíthat a folyamatos támogatá-
sunkra!

Biztosak vagyunk abban, hogy a következe-
tes munkánknak a továbbiakban is a folyamatos 
fejlődés lesz az eredménye, melynek köszönhe-
tően egyre többet és többet tudunk adni minden 
aktív MINKE Tagnak!
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TAVALy SZOMORÚ SZÍVVEL KELLETT MEGHOZNUNK AZT A DÖNTÉST, HOGy NEM 
TARTJUK MEG Az EGyRE népszERűbb MéRLEGKépEs KÖnyVELŐI KREDITpOnTOs 
TOVÁbbKépzésÜnKET. EzEn 2019-bEn MÁR TÖbb, MInT 300 fŐ VOLT JELEn, AzOnbAn 
IMMÁR bIzTOs, hOGy IDén sEM fOGJUK TUDnI MEGszERVEznI szEMéLyEs JELEnLéTTEL 
A KÖTELEzŐ TOVÁbbKépzésT, AzOnbAn MéGIs LEsz VALAMI…

Tekintettel arra, hogy immár ideje korán szembe-
sültünk azzal a ténnyel, hogy sajnos sok jóra nem 
számíthatunk 2021-ben sem – ami a nagyobb 
rendezvényeket illeti – elkezdtünk gondolkodni 
azon, hogy mi az a mód, amely által mégis tudunk 
segíteni Nektek a kötelező továbbképzés elvégzé-
sében. Egyetlen lehetőség állt előttünk: megvaló-
sítani valahogy az e-learning képzést, melynek 
valljuk be őszintén, a hátrányai mellett vannak 
előnyei is. Heteken át beszélgettünk róla, hogy 
nyissunk-e ebbe az új irányba, mely ellen a legna-
gyobb érv az volt, hogy ezáltal épp a személyes 
hangulat, az emberközeli, baráti légkör tűnik el. 
Ugyanakkor be kellett látnunk, hogy más válasz-
tás nincs, ha nem szeretnénk cserben hagyni 
Titeket. Döntöttünk hát, hogy lépünk.

A továbbképzések e-learning formában tör-
ténő lebonyolítására – magának az oktatási plat-
form működési elvére – azonban olyan szigorú 
előírások vonatkoznak, mely többmilliós webol-
dal fejlesztést igényelt volna. Tekintettel arra, 
hogy a  MINKE nem egy oktató cég, és nem is 
akartunk soha beállni ebbe a sorba – csupán évi 
egy alkalommal, egyetlen továbbképzést bonyo-
lítunk Nektek – más lehetőség után kellett néz-
nünk, és egyértelműnek látszott, hogy ezt csak 
más Partnerekkel összefogással lehet megvaló-
sítani. Elkezdődtek tehát az egyeztetések, hogy 
egy már működő, a PM által „bevizsgált” rend-
szer alapján, harmadik féllel történő együttműkö-
dés során hogyan lehetne a gyakorlatban meg-
valósítani a továbbképzésünket, hogy mégiscsak 
némiképp MINKÉ-s legyen.

Így jutottunk el odáig – több lépcsős, hóna-
pokon át tartó egyeztetéseket követően –, 
hogy a  továbbképzésünk lebonyolítását az 
INFOSZFÉRA fogja elvégezni, a tartalmat ille-
tően pedig Böröczky Zsuzsi lesz az, aki oroszlán-
részt vállalt. Tekintettel arra, hogy Zsuzsiéknál 
– az Adónavigátornál – sem volt még e-learning 

képzés, ez a kezdeményezés mindannyiunk 
számára teljesen új, és eláruljuk, hogy egy-
mást segítve, sok-sok gyakorlati kérdést megvi-
tatva, közös elhatározással vágtunk bele. Bízunk 
abban, hogy sokatok örömmel fogja fogadni, és 
néhány hónap múlva mind a MINKÉ-től, mind az 
Adónavigátoros könyvelőktől pozitív visszajelzé-
seket fogunk kapni. Több Tagunknak nagyon jó 
hír, hogy az idén majd nem csak mérlegképes, 
hanem más kreditpont is várható, de ennek rész-
leteit még nem tudjuk.

A továbbképzést úgy állítottuk össze, hogy 
a  lehető leghatékonyabban tudjatok megfe-
lelni a jogszabályi, továbbképzési kötelezett-
ségnek. Három részből fog állni, a 8 számvi-
teli kreditpontos képzésből, valamint 2 darab, 
4-4 nem számviteli kreditpontos előadás lesz 
(a számviteli, és 4 nem számviteli kreditpontos 
előadást Böröczky  Zsuzsi fogja tartani, a harma-
dik – 4 nem számviteli kreditpontos – előadást 
pedig Harkai István). Ez azért jó, mert aki MINKE 
Tag, és Irányadó Magazin előfizető, melyek által 
a  2+2 nem számviteli kreditpontot megkapja 
(szakmai szervezeti tagság + kiadvány), ele-
gendő lesz csak az egyik 4 kreditpontos előadást 
megnéznie a továbbképzés teljesítéséhez. Azt 
gondoljuk, hogy már ezzel is sikerült sokaknak 
egy kis pluszt adni, hiszen 3  órával kevesebbet 
kell a gép előtt ülni az érintetteknek a mérlegké-
pes továbbképzés elvégzése céljából. 

jelenleg az előadások akkreditációs folya-
mata zajlik, a továbbképzés várhatóan nyár köze-
pétől lesz elérhető.

A továbbképzés díjára vonatkozóan annyit árul-
hatunk el, hogy véleményünk szerint – a Tagok-
nak adott jelentős kedvezmény miatt – az egyéb 
elérhető továbbképzésekhez képest igen kedvező 
lesz. Folyamatosan tájékoztatunk majd Titeket a 
fejleményekről, és bízunk abban, hogy sokan fog-
játok ezt a továbbképzést választani az idei évben!
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A MInKE DIGITALIzÁcIós MUnKAcsOpORTJÁnAK Kb. EGy éVET fELÖLELŐ MUnKÁssÁGA 
UTÁn KERÜLT sOR ARRA, hOGy ELKészíTsÜK AzT A TÖbb óRÁnyI szAKMAI VIDEós 
AnyAGOT, MELyET IMMÁR TI Is ELéRhETTEK. A KéRDés Az VOLT, hOGyAn MUTAssUK MEG 
A  GyAKORLATbAn A DIGITÁLIs MEGOLDÁsOK ALKALMAzÁsÁT OLyAnOKnAK, AKIK EDDIG 
NEM IGAZÁN HASZNÁLTAK AUTOMATIZÁLT RENDSZEREKET?

A munkacsoport legelső, 2020. márciusi találko-
zása alkalmával felmerült az ötlet, hogy valami-
lyen módot találjunk arra vonatkozóan, hogy min-
denki számára érthetően és könnyen befogadha-
tóan mutassuk meg mit is jelent a digitalizáció a 
könyvelőirodákban. Egyesületünk kiemelt célja, 
hogy segítsük a könyvelők munkáját. Biztosak 
vagyunk benne, hogy a digitális lehetőségek alkal-
mazása hozzájárul a munkaidő rugalmas beosz-
tásához és a monoton adminisztratív munkával 
töltött idő lecsökkentéséhez, ezzel együtt az ügy-
felekre fordítható idő megnövekedéséhez.

Útmutatónkban megpróbáltuk a nézőt a kez-
detektől végigvezetni a digitalizáció folyamatán, 
betekintést szerettünk volna adni abba, hogy 
hogyan működhet egy ideális digitalizált köny-
velőiroda, hogyan kezdjük el a digitalizáció folya-

matát, milyen célokat kell kitűznünk magunk 
elé. Mik a szükséges folyamatok, mind a köny-
velő, mind az ügyfél részéről a hatékony műkö-
déshez. Véleményünk szerint ezek azok a témák, 
melyek az átállásnál a legfontosabbak a gördü-
lékeny működéhez. Betekintést adtunk abba is, 
hogy milyen előnyökkel jár az, ha leegyszerűsödik 
a partnerekkel való ügyfélkommunikáció, az adat-
begyűjtés és -feldolgozás, mennyit profitálhat az, 
aki automatizálja a munkafolyamatokat, aki nyi-
tott és befogadó az új könyvelői korszak innova-
tív fejlesztéseire. 

Ezt a feladatot a digitalizációban élen járó 
Kollégáink – Skultéti Ilona és Váradyné dr. Nagy 
Erika végezte –, Ficsor Mónika irányításával.

A szakmai anyag elkészítésénél kiemelt szem-
pont volt, hogy alap informatikai  fogalmakat is 
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tisztázzunk, mint pl.: felhő, saját szerver, adatim-
port, bankimportok, hiszen ennek a folyamatnak 
elkerülhetetlen része az, hogy mi könyvelők is fej-
lesszük informatikai tudásunkat, ha tartani akar-
juk a lépést a digitalizációval. 

Amit kiemelten fontosnak tartottunk, hogy 
az útmutatóban helyet kapjon a NAV-val folyta-
tott beszélgetésünk is az online számlázás vál-
tozásairól, melyben a várható fejlesztésekről, 
szigorításokról, az elektronikus számlákkal kap-
csolatos szabályozásról beszélgettünk.

A szakmai tartalom a 4 fős kerekasztal 
beszélgetéssel lett teljes, mely során egy baráti 
hangulatú szakmai beszélgetésnek lehetett min-
den Kolléga szem- és fültanúja. Megegyeztünk 
abban, hogy nem magasröptű elméleti előadást 
szeretnénk végeredményként, hanem olyan 
gondolatokat, élettapasztalatokat elmondani, 
melyek azonnal alkalmazhatóak. A másként való 
gondolkozást helyeztük előtérbe a részfolyama-
tok újrasturkturálásától a különböző szoftverek 
és rendszerek együttes használatának előnyein 
át a rendszerezhetőbb, tervezhetőbb részben 
automatizált munkavégzésig.

Útmutatónk utolsó állomása az E-füzet, 
amely a MINKE digitalizációs munkacsoport 
szakmai cikkeit foglalja össze, melynek segítsé-
gével egy átfogó képet kaphatunk a digitalizáció 
folyamatáról.

Elkerülhetetlen, hogy az élet bármely terüle-
tén előbb vagy utóbb ne tegyük fel magunknak 
azt a kérdést, hogy biztosan úgy jó minden ahogy 
van? A változást hozó döntéseinket sok min-
den generálhatja. A soha véget nem érő, estébe 

nyúló munkanapok, az elmaradt családi hétvé-
gék, nyaralások okozta hiányérzet, a követelmé-
nyek változása, a korszerűbb, modernebb techni-
kák beszivárgása a mindennapokba és a fejlődni, 
tanulni akarás vágya is.  

Hisszük, hogy ezzel a komplex anyaggal 
mindazoknak segítséget tudunk adni, akik még 
csak ismerkednek azokkal a módszerekkel, folya-
matokkal és rendszerekkel, amelyek egy modern 
technológiával dolgozó könyvelőiroda számára  
immár természetesek. Az előttünk álló lehető-
ségek tárháza hatalmas. Betekintést adtunk 
 Nektek mindabba, amik közül dönthet egy köny-
velőiroda vezető. 

Mindehhez természetesen tagjaink plusz 
segítséget is kérhetnek a digitális munkacsoport 
tagjaitól, a honlapon a „szakmai-kérdezz felelek” 
oldalon, ahol nincs rossz kérdés, bátran használ-
játok a lehetőséget! 
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Egy hiánypótló kezdeményezés 
a MINKE Tagok aktív támogatásával

„LEGyéL TE Is EGy OszTÁLynyI DIÁK pénzÜGyI ŐRAnGyALA 2021-bEn!” – EZZEL 
A szLOGEnnEL InDULT úTJÁRA LEGúJAbb KEzDEMényEzésÜnK. hIsszÜK, hOGy nEKTEK 
Is sOKAT JELEnT, MERT VéLEMényÜnK szERInT EGy nAGyOn Jó ÜGyET szOLGÁL, AMI 
MELLé bízUnK bEnnE, hOGy A MInKE TAGOK Is TELJEs szíVVEL ÁLLnAK…

Ahogy azt Egyesületünktől megszokhattátok, 
– sőt sokan vártátok is már – idén is kitalál-
tuk, hogyan fogsz/fogunk tudni az egyesületen 
kívül még valakinek segíteni, ha egyesületünknek 
gyűjtöd az 1%-os SZjA felajánlásokat!

2021-ben egy országos pénzügyi, vállalko-
zói tájékoztató kampányt tervezünk a fiatalok 
körében, mert igencsak sokan gondoljuk úgy, 
hogy nagyon hasznos lenne az alap pénzügyi- 
és adózási tudnivalókat is bemutatni a közép-
iskolásoknak! Ennek formája végtelenül egy-
szerű: az idei évben minden MINKÉ-hez tör-
ténő 1%  felajánlás után  3 középiskolás diák 
számára készítünk és juttatunk el ősszel egy 
egyszerű, könnyen értelmezhető és hiány-
pótló tájékoztató anyagot, így segítve őket 
abban, hogy az alapvető adózási fogalmakkal 
megismerkedjenek.

A kampányban valamennyi MINKE Tag aktí-
van részt vállalt, hiszen első körben Titeket kér-
tünk, hogy küldjétek el azon iskolákat, ahol való-
színűleg szívesen fogadják a kezdeményezé-
sünket. Ezek közül személyesen is megláto-
gattunk 4  középiskolát, melyről a kisfilmünket 
az alábbi linken nézhetitek meg: https://www.
minositettkonyvelok.hu/szja2021/

Ezeken kívül természetesen több helyen vár-
nak MINKE-t ősszel, itt fel is soroljuk Nektek azo-
kat a középiskolákat, ahová mindenképp szeret-
nénk eljutni.

Az iskolaválasztáson túl Ti döntöttétek el a 
kiadvány nevét és alcímét is, melyekre jobbnál 
jobb ötletek érkeztek. Szavazással megszületett 
a végleges cím, ezt követően pedig tavasszal a 
kiadvány tartalma is körvonalazódott, a tucat-
nyi ötletből a MINKE Tagok szavazatai döntöt-
tek arról, hogy mi lenne a leghasznosabb segít-
ség meglátásunk szerint a fiataloknak.

Hamarosan jelentkezünk az újabb fejlemé-
nyekkel, és természetesen bemutatjuk majd azt 
is, hogy hogyan fogadták kezdeményezésünket 
az alábbi iskolaigazgatók és a diákok, szóval: 
folytatás következik…

 9 Siófoki Perczel Mór Gimnázium (Siófok)
 9 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont (Győr)
 9 Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázi-

um és Kollégium (Mosonmagyaróvár)
 9 Salgótarjáni Szakképzési Centrum Tán-

csics Mihály Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája (Salgótarján)

 9 Kőbányai Szent László Gimnázium (Buda-
pest)

 9 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gim-
názium (Bonyhád)

 9 Boronkay György Műszaki Technikum és 
Gimnázium (Vác)

 9 Budapesti Gazdasági Szakképzési Cent-
rum Varga István Közgazdasági Technikum  
(Budapest)

 9 Széchenyi István Katolikus Technikum és 
Gimnázium (Miskolc)

 9 Hild József Építőipari Szakközépiskola  
(Győr)

 9 Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Mik-
lós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája (Győr)

 9 Rajko-Talentum Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola (Budapest)

 9 Sárospataki Református Kollégium Gimná-
ziuma (Sárospatak)

 9 Padányi Biró Márton Római Katolikus Gim-
názium, Technikum és Általános Iskola  
(Veszprém)

 9 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
(Budapest)
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Lassan 2 éve kezdték kongatni először a vészha-
rangot, mára viszont már egyértelműen látszik, 
hogy a könyvelői szakma soha nem lesz már 
olyan, mint régen. A kötelező NAV online szám-
laadat-szolgáltatási kötelezettség bővítése, a 
digitalizáció előretörése és az egyre összetet-
tebb és hatékonyabb könyveléstámogató rend-
szerek megjelenése alapjaiban alakítja át azt, 
amit eddig a könyvelésről gondoltunk. 

A könyvelői szakma nem szűnik meg, 
de garantáltan átalakul

A NAV online számlaadat-szolgáltatási kötele-
zettség tavalyi bővítése gyakorlatilag azokat a 
vállalkozókat is az online térbe terelte, akik eddig 
a kézi számlázást preferálták. A NAV 2.0 verzió 
megjelenése óta, az OSA rendszeren keresztül 
gyakorlatilag a számlakiállítás pillanatában elér-
hetővé válnak az adott vállalkozást érintő szám-
laadatok. A kérdés már csak az, hogy könyvelő-
ként mit tudunk kezdeni ilyen mennyiségű garan-
táltan pontos és naprakész adatállománnyal? 
Hiszen a megfelelő ellenőrzések és automatiz-
musok beépítésével és a már ma is létező meg-
oldásokkal napok alatt a töredékére csökkent-
hető az adminisztrációs teher és jelentősen egy-
szerűsíthető a könyvelési folyamat. 

Ez lehet az első lépés a könyvelői szakma átala-
kulása felé, amit a vállalkozások felől érkező egyre 
növekvő online könyvelési igény is legitimál. A mai 
modern vállalkozások keresik a hatékonyságnö-
velő megoldásokat, nyitottak a digitalizálásra és 
az automatizálható folyamatokra. A különböző 
vállalkozói Facebook csoportokban is rendre fel-
merül az online könyvelőirodák iránti igény. 

A digitális megoldások megjelenése ugyan-
akkor közel sem jelenti a könyvelői szakma 
végét. Hosszú távon azonban muszáj lesz alkal-
mazkodni a megváltozott kereslethez, hiszen a 
digitalizáció nem áll meg. A változások legna-
gyobb nyertesei ugyanakkor maguk a könyve-
lők, hiszen az adminisztrációs teendők helyett a 
konstruktívabb feladatok kerülnek előtérbe, fel-
értékelődik a tanácsadás szerepe és több idő 
marad a gyakran napok alatt változó törvények 
és jogszabályok megismerésére. 

Vedd fel az ütemet!

Hosszú távon gondolkodva az első és legfonto-
sabb lépés a folyamatok felismerése, a vállalko-
zói oldalról érkező igény megértése, majd ezek 
összehangolása a mindennapi könyvelői felada-
tokkal. Ebben a Billingo Könyvelői fiók az egyik 
legjobb partner. 

A Billingo Könyvelői fiók az online számlázó 
könyvelőknek kialakított, teljesen ingyenes felü-
lete, amelyen keresztül korlátlan vállalkozói fiók 
bejövő és kimenő számlaadatai egy helyen érhe-
tők el. Ezzel a megoldással könyvelő program vál-
tása nélkül gyorsíthatók a adatrögzítési felada-
tok, mert az adott időszakra vonatkozó szám-
laadatok pillanatok alatt – bármelyik könyvelő 
programnak megfelelő formátumban – letölthe-
tők. Az így kapott fájlt elég a könyvelő programba 
importálni, és máris kész a számlaadatok rögzí-
tése, már csak az ellenőrzés marad hátra. 

Könyvelés emberi közreműködés  
nélkül? Miért ne!

A folyamat következő lépcsője a teljes Számla-
szinkron, amikor az adatok emberi közreműkö-
dés nélkül, teljesen automatikusan kerülnek át 
a könyvelő programba. Ha pedig a könyvelő prog-
ram automatikus könyvelés funkcióval is rendel-
kezik, akkor nem csak az adatrögzítés, de maga 
a könyvelés is azonnal megtörténik. Az eredmé-
nyek ellenőrzése természetesen a jövőben is 
könyvelői kompetencia marad.

Űrtechnológiának tűnik? Nem az.
A legjobb az egészben, hogy a rendszert elég 

egyszer összekapcsolni, majd fokozatosan kiala-
kítani a folyamatokat. Időmegtakarításban már a 
következő hónapban látványos eredmények vár-
hatók. Akkor se keseredj el, ha nem értesz a prog-
ramokhoz, a Billingo egyedülálló ügyfélszolgá-
latot épített fel, ahol a könyvelői összekapcso-
lással kapcsolatos kérdésekre is pontos, gyors 
választ kapsz és segítenek az átállásban is.

Olvass róla még többet:

https://www.billingo.hu/konyveloknek
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bÁR LényEGEsEn KEVEsEbbszER, DE MéG MInDIG TALÁLKOznI OLyAn VéLEMényEKKEL, 
MELy szERInT nIncs A KÖnyVELŐI szAKMÁbAn éRDEKKépVIsELET és Az EGyEsÜLETEK 
sEMMIT nEM csInÁLnAK. szERETnénK bEMUTATnI nEKTEK, hOGy MI TÖRTénT A 
„színfALAK MÖGÖTT”, MíG TI – TAGOK A KÖnyVELésRE fóKUszÁLTATOK…

1. A még ismeretlen, jelen sorok írása alatt is 
fejlesztés alatt álló eÁFA rendszer kialakításához 
gyűjtöttük csokorba – majd juttattuk el a NAV ille-
tékeseihez – a MINKE Tagok félelmeit és saját 
aggályainkat. Abban bízunk, hogy az érdekképvi-
seleti munka e nem szokványos módja – hogy az 
újítások „élesítése” előtt már megfogalmazásra 
kerülnek olyan sarokpontok, melyeket kérjük a fej-
lesztés során is szem előtt tartani  –, hozzájárul 
ahhoz, hogy már az első lépésben egy „könyvelő-
barátabb” rendszerrel találkozhassunk. Ezzel véle-
ményünk szerint rengeteg bosszúságtól kímélhe-
tünk meg Titeket, ezért is különösen bizakodóak 
vagyunk abban, hogy az időben beadott javasla-
tainkat a NAV a fejlesztés során figyelembe veszi.

2/a. Idejében – még március első napjai-
ban – jeleztük a PM felé, hogy a beszámoló készí-
tés határidejének, tavalyi évhez hasonló kitolását 
látjuk szükségesnek. Miután megérkezett a PM 
elutasító válasza, jött a „fellebbezés” a követke-
zők szerint:

2/b. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet 
tavasszal további nem várt súlyosságú prob-
lémákat, akadályokat gördített a munkánk elé, 
összegyűjtöttük –  természetesen ezúton is a 
Ti segítségetekkel – azokat az újabb érveket, 
melyek alapján joggal kérhető, hogy a PM vizs-
gálja felül álláspontját.

2/c. Immár nem akartunk csak a PM-hez 
fordulni, megkerestük a NAV-ot is azzal, hogy 
az összegyűjtött indokokat figyelembe véve biz-
tosítson szankciómentességet a vállalkozások 
(ill. végső soron a könyvelők) részére a késedel-
mesen beadott bevallások és beszámolók tekin-
tetében. Felhívtuk az illetékesek figyelmét töb-

bek között arra is, hogy a könyvelők nélkül nem 
működnének a támogatások és kedvezmények 
igénybevétele sem, hiszen azokat mi állítjuk 
össze és a könyvelők a veszélyhelyzet idejében 
a háttérben láthatatlanul, minden nehézség elle-
nére napi 10-12 órát dolgozva nyújtanak segítő 
kezet a gazdaság szereplőinek.

2/d. Mivel levelünkre hetek múlva sem érke-
zett válasz, újabb mailek írásával, majd petíció 
megfogalmazásával folytatódott a munka: hall-
ják meg végre a könyvelők szavát, ismerjék el az 
emberfeletti munkájukat, és adjanak pozitív visz-
szajelzést. E megmozdulás igencsak sikeres volt, 
és a posztunkra érkezett több, mint 3,7 ezer lájk, 
több, mint 150 hozzászólás és a közel 600 meg-
osztás meghozta az eredményét, az illetékesek-
hez eljutott a könyvelők szava, most először a leg-
felsőbb szintig, a Parlamentig. Immár nem csak 
Izer Norbert, hanem Tállai András államtitkár úr is 
reagált a kérésre, de sajnos azzal, hogy a határidő 
általános módosítása idén nem fog megtörténni. 
Szomorúan nyugtáztuk a választ, ugyanakkor egy 
kicsit örültünk is, hiszen az a gondolatunk célba 
ért, hogy vegyék észre a könyvelők kiemelkedő 
helytállását és áldozatos munkáját. Nem emlék-
szünk, hogy történt-e ilyen valaha, de most végre 
legalább a szakma egy köszönetet hallhatott.

3. Tagi megkeresések után jeleztük az IM Cég-
információs Szolgálata felé, hogy az „e-beszá-
moló” rendszere a mikrogazdálkodói beszámo-
lót készítő vállalkozások esetén nem működik 
megfelelően, nem szerepelnek a rendszerben az 
előző évi adatok, melyre meg is kaptuk a választ, 
hogy ez valóban így van, de nem hiba, hanem a 
módosítáok miatt tapasztalható ez a jelenség.

éRDEKKépVIsELETI TEVéKEnyséGÜnK

SZAKMAI TEVÉKENySÉGEINK
Mészáros Anikó – titkárunk – nevéhez fűződik a 
konyhanyelven csak „járványügyi szösszenet”-
nek hívott szakmai anyag, melyet sokunk segít-

ségére az idei évben is heti szinten frissített. 
A mindenki által közkedvelt „Segítség az ügyfe-
lek tájékoztatásához veszélyhelyzeti intézkedé-
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sekkel kapcsolatban – III. hullám” cikksorozat 
mindig az aktuális intézkedéseket tartalmazza 
időrendben, – ezúton is hálásan köszönjük Anikó 
áldozatos munkáját.

Kovács Andrea – szakértőnk – irányításával, 
és szakértői csapatunk aktív munkájával kétheti 
rendszerességgel jelentettünk meg szakmai cik-
keket. Köszönjük Andrea, és valamennyi szakér-
tőnk munkáját.

Létrehoztuk a MINKE országos levelezőlistá-
ját, melynek célja a vidéki Tagjaink jobb informá-
lása volt. Bár a levelezőlista indulása kicsit döcö-
gősre sikerült, de mára minden a helyére került, és 
azt gondoljuk, hogy egy igen hasznos fórummá 
nőheti ki magát. Sokan kérdeztétek, hogy erre 
miért került sor, ezért röviden leírjuk: a  regioná-
lis levelező listák közül csak a budapesti/Pest 
megyei volt aktív, a vidéki régiók listája nem. Látva 
a sok hasznos szakmai tartalmat, gyakorlati kér-
déseket és válaszokat, úgy döntöttünk, hogy ezt 
valamennyi tagunk számára elérhetővé tesszük. 
Tekintettel arra, hogy napi tucatnyi üzenetről van 
szó, azt javasoljuk azoknak, akik tagjai a listának, 
hogy egy egyszerű üzenetszabály alkalmazásával 
hozzanak létre egy új mappát a „MINKE – Szak-
mai levelezések” témában. Nagyon sok munka 
volt összeállítani ezt a listát, köszönjük Gál Dezső 
és Barta Andi munkáját.

A sokatok által használt „Könyvelői szerző-
désminta” tekintetében is szükségessé vált a 

megújulás. Ennek oka a Pmt. változása, melyet 
le kellett követnünk a szerződésmintában is. 
Immár az online szerkeszthető szerződésmin-
tánk a jelenleg hatályos Pénzmosási törvény-
nek megfelel, melyről minden  Tagunkat értesí-
tettük, és ezt a frissítést természetesen ingye-
nesen tölthettétek le a honlapunkról! 

A tavalyi évben elsőként elkészített, és nagy 
sikernek örvendő „111 szakmai kérdés- 111 szak-
mai válasz” kiadványunk kiadása is folytatódott. 
Tekintettel arra, hogy tavaly ősztől ismét óriási 
mennyiségű szakmai anyag gyűlt össze, elké-
szítettük a kiadvány II. kötetét, melyben újabb 
111  szakmai kérdésre kaphattok gyakorlatias 
választ. Természetes, hogy a kiadványunk a   
MINKE Tagok számára ingyenesen volt letölthető.

Március folyamán egy nagyon kedvező meg-
állapodást kötöttünk a SALDO-val, mely alapján 
az általuk már évek óta elérhető, „Irodai alkal-
mazások” képzéseken Tagjaink óriási kedvez-
ménnyel vehetnek részt. június folyamán annak 
a  4  képzésnek a megtartását kértük, melyekre 
a legnagyobb igény jelentkezett. 1-1 ilyen, 8*45 
perces gyakorlati képzés piaci ára 19.500 Ft 
+ ÁFA, mely a MINKE  Tagok részére több, mint 
50%-os kedvezménnyel, 9.500 Ft + ÁFA össze-
gért érhető el. Úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció 
felé vezető úton ezek a képzések elengedhetetle-
nül fontosak, ezért ha a visszajelzések pozitívak, 
ősszel folytatjuk…

Szomorú szívvel, de a felelősségünk teljes 
tudatában kellett meghozzuk azt a hideg dön-
tést, hogy egyesületünk 2020-as beszámoló-
jának elfogadását nem éves rendes közgyű-
lés, és az ezzel járó személyes találkozás útján, 
hanem enélkül bonyolítjuk le. Április 26-án 
küldtük el minden MINKE Tagnak az összeállí-
tott egyszerűsített éves beszámoló tervezetet, 
valamint egy többoldalas, részletes tájékozta-
tás arról, hogy a tervezetben szereplő számok 
miért is alakultak úgy, milyen tevékenységeket 
végeztünk, és hogyan változtak a beszámoló-
ban szereplő tételek.

Bár lapzártánkig nem jelenthető ki biztosan, az 
eddig beérkezett visszajelzések alapján (45  igen 
szavazat) feltételezhetjük, hogy a Tagok számára 
megküldött tervezet elfogadásra fog kerülni. Ennek 
oka nem csupán az, hogy a felügyelő bizottság tag-

jai azt – a részükre megküldött leltárak, és főkönyvi 
kivonat alapján – egyhangúan elfogadásra javasol-
ták, és az, hogy ismét sikerült jelentős nyereséggel 
sikerült zárnunk a 2020-as üzleti évet, hanem az is, 
hogy a folyamatos tevékenységünket mindannyian 
hónapól hónapra tapasztaljátok.

Eljuttattuk valamennyi Tagunk részére a sza-
vazólapokat is, melyeket aláírás, majd tanú-
zás után e-mailben kellett visszaküldeni nekünk 
azzal, hogy elfogadjátok-e a MINKE működésére 
vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot:

„A Minősített Könyvelők Egyesületének 2020. 
évi egyszerűsített éves beszámolójának elfo-
gadása, + 3.258 eFt tárgyévi eredménnyel és  
9.189 e Ft mérlegfőösszeggel.” 

A beérkezett szavazatokról május 31-ig  
e-mailben küldünk minden MINKE Tag részére 
tájékoztatást.

A MINKE 2020. évi beszámolójának elfogadása
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Mindenre van megoldásunk!

MINKE tagok számára 20% kedvezmény
•  tanácsadói, szakértői munka egyedi megrendelése esetén

•   szakmai tanfolyamaink, évi több alkalommal, Budapesten és vidéken 
megrendezett Adókonferencia rendezvényeink részvételi díjából 

•  adószakértők támogatásával kidolgozott integrált vállalatirányítási szoftver, 
a SALDO  CREATOR egyszeri licencdíjából vagy 12 havi bérleti díjából 

•   5-20% kedvezmény a Saldo Kiadó saját kiadású könyveire

Vállalkozási 
tanácsadási 
szolgáltatásaink 
átalánydíjas 
rendszerben
Kis- és közép vállalkozásoknak, 
könyvelőirodáknak

Éves kreditpontot biztosító
KÉPZÉSEK ADÓ, SZÁMVITELI ÉS 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÉMÁBAN

TELEFONOS ÉS 
ÍRÁSOS TANÁCSADÁS

ONLINE TUDÁSBÁZIS HASZNÁLATA

PERIODIKA � ÉVI 6 + 1 SZÁM 
a SALDO saját kiadásában 
megjelenő adózási szaklapja 

ÉVENTE 8�10 
SZAKMAI KIADVÁNY 

SZEMÉLYES TANÁCSADÁS 

ÉRTÉK�ADÓ � ÉVI 6 SZÁM
szakmai kiadvány 
elektronikus felületen




