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TARTALOM Ajánló
Lassan eltelik ez az év, itt 
az ideje megejtenünk a 
szokásos visszatekinté-
sünket.

A 2021-es évet 
a  vírushelyzeten kívül 
a  digitalizációval kapcso-
latos teendők szőtték át. 

Biztos vagyok abban, hogy az egyre dina-
mikusabban változó világunkban mind fon-
tosabbá és fontosabbá válik mindannyiunk 
számára a digitális megoldások, szoftve-
rek, automatizmusok megismerése és hasz-
nálata. Immár nem csak felvett beszélgeté-
sekben találkozhattok e témával, hanem az 
„e-könyvelő klub”-ban havonta élőben is lehe-
tőség van kérdezni szakértőinktől.

Érezzük, hogy jelentősen átalakult az 
online szolgáltatásokhoz való korábbi hoz-
záállás, emiatt is tartom utólag helyes dön-
tésnek, hogy a továbbképzésünket idén 
ebben a formában szerveztük. Ez nem való-
sulhatott volna meg szuper Partnerek nélkül, 
melyekkel sikerült olyan megállapodásokat 
kötni, melynek gyümölcse minden MINKE 
Tag számára elérhető.

A 2021-es év végén sok dologért köszö-
netet kell mondanom. Hálás vagyok az újbóli 
személyes találkozások lehetőségéért, mely-
ről olvashattok egy-egy rövid, képes beszá-
molót az Adóvevő Magazin mostani számá-
ban. Hihetetlen öröm volt végre nem csupán 
a kamerákon keresztül „találkozni”, hanem 
testközelből a szemetekbe nézni egy-egy 
rendezvényen és látni a találkozás örömét 
kivétel nélkül mindenkin.

Zárszóként egy dolgot szeretnék tiszta 
szívből kívánni minden MINKE Tagnak: a mun-
kán kívül karácsony táján jusson idő a feltöl-
tődésre, kikapcsolódásra, hogy a 2022-es esz-
tendőt feltöltődve, újult erővel kezdhessük!

Harkai István
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BIZONYTALAN 
A VÁLASZTÁSBAN?

* Az ajánlat a számla kiállításától számított 30 napon belül érvényes. A készülékkel a tesztidőszakban kinyomtatható oldalak száma maximálisan 500 (fekete-fehér és színes össze-

sen). Visszaküldés csak eredeti dobozban, sértetlen állapotban, minden tartozékkal együtt. Sérült, hiányos és a megadott oldalszámnál többet futott készüléket nem áll módunkban 

visszavenni. 

** Multifunkciós: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkciók (utóbbi kettő minden esetben színes) 

1 Az Epson számításai alapján, az Epson üzleti tintasugaras nyomtatóinál mért időmegtakarítás az ENERGY STAR-nál jegyzett üzleti lézereszközök átlagos legrövidebb „nyomtatási/ 

másolási munkaidejével” összehasonlítva („előző munka”, „készenléti állapot” vagy „alvó állapot” figyelembevételével), amelyhez hozzáadódik egy átlagos méretű iroda nyomtatási 

munkáiból fennmaradó oldalak maximális sebességgel történő nyomtatásához szükséges idő, szorozva az éves átlagos nyomtatási feladatok számával, a Keypoint Intelligence 

szerint. Az IDC lézernyomtatókat érintő globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker 2016 harmadik negyedéve és 2020 második negyedéve közti időszakot 

érintő felmérése alapján (2020 második negyedévben közzétett adatok). 
2 Az Epson számításai szerint az Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, az A3-as, színes, egyfunk-

ciós, 21–30 ppm nyomtatók szegmensében (IDC, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker 2015 negyedik negyedéve és 2019 harmadik negyedéve közti időszakot 

érintő felmérése alapján, 2020 második negyedévben közzétett adatok). A módszertan alapja a „tipikus energiafogyasztás”, amelyet az ENERGY STAR teszteljárása alapján határoztak 

és becsültek meg, és éves szinten, kWh mértékegységben adtak meg. Az energiamegtakarítással arányosan számított CO -megtakarítás, a területenkénti 

átlagos CO-kibocsátás/kWh felhasznált villamos energia alapján. 
3 Tárolóhely összehasonlítása az Epson 6000 oldal kinyomtatásához elegendő csomagolt kellékanyagok tárolóhely-követelményeire vonatkozó számításai alapján, a 12 SFP és MFP 

(3 az 1-ben) nyomtatók esetén, amelyeket az A4-es monokróm lézernyomtatók legkeresettebb 50%-ából választottak ki (a 20 ppm-nél alacsonyabb teljesítményű kategóriában) az 

IDC világszerte negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker 2019 második negyedév adatai és a 2017-es pénzügyi év eredményei alapján. A festékkazetta-csomag átla-

gos méretét és kapacitását az egyes modellekre vonatkozóan az Epson a festékkazetták a gyártó által az egyes modellekhez (2019 augusztusában) közzétett csomagolási méretei 

és kapacitása alapján számította ki. A tényleges méret és a szükséges patronok száma a lézernyomtatók modelljeinek megfelelően eltérhet. Az EcoTank kellékanyagok feltüntetett 

kapacitása az Epson számításain alapul, amelyet az ISO/IEC24711 módszertan alapján, ISO/IEC19752 teszttel becsültek meg. 

Most kockázat nélkül kipróbálhatja, 30 napos 
visszavásárlási garanciát biztosítunk a 
legkorszerűbb környezetbarát nyomtatóinkra.

WF-M5799DWF
Terméktulajdonságok:

 � fekete-fehér
 � A4
 � hálózatos
 � multifunkciós**

WF-C579R
Terméktulajdonságok:

 � színes
 � A4
 � hálózatos
 � multifunkciós**

WF-C878R
WF-C879R 
Terméktulajdonságok:

 � színes
 � A3
 � hálózatos
 � multifunkciós**

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Lipóczki László: +36 70 600 6965, lipoczki.laszlo@fokuszcomputer.hu
Galambos Sándor: +36 70 327 7170, galambos.sandor@fokuszcomputer.hu

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE 2021. DECEMBER 31.* 
A promócióban való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, kérjük az alábbi email címen jelezze érdeklődését: 
lipoczki.laszlo@fokuszcomputer.hu

NAGY NYOMTATÁSI 
SEBESSÉG

A hő nélküli technológia miatt 
azonnal üzemkész.

GAZDASÁGOS 

Nem kell hőt felvennie, így  
kevesebb energiát használ.

HOSSZAN TARTÓ 
ALKATRÉSZEK

A hő nélküli technológia miatt  
kevesebb a cserélendő alkatrész.

gyorsabban nyomtat a 
lézernyomtatókhoz képest 1

50%-kal
kisebb az 

energiafogyasztása2

83%-kal
kevesebb alkatrészcsere,  

mint a lézernyomtatóknál3 

96%-kal

További
információk:

EGYÉNI 
KONZULTÁCIÓ 

SZAKÉRTŐINKKEL
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Exkluzív interjú Ficsor Mónikával
A digitalizáció terén nagyon aktív, Csongrád- 
Csanád megyében meghatározó szerepet betöltő, 
minden körülmények közt pozitív tagunkat kérde-
zem, hogy meséljen kicsit magáról, hogyan indult 
el ezen a pályán…

Meggyőződéssel hiszem, eleve könyvelőnek szü-
lettem, bár az ide vezető út kicsit kacskaringósra 
sikerült és messziről indult. 

Nem volt kérdés, hogy közgazdasági szak-
középiskolába megyek továbbtanulni. Vissza-
fele tekintve, szerencsére csak az ügyviteli osz-
tályba kerültem be. Bár csalódásként éltem meg, 
hogy nem a könyvelőosztályba, de nem adtam 
fel, ügyvitelesként folytattam az utam a könyve-
lői álmom megvalósításáig!  

Elég régóta ismerlek, sokat beszélgettünk az el-
múlt néhány évben, és ha valakiről, hát Rólad egy-
általán nem lehet elmondani, hogy egy helyben to-
pogsz. Nagyvonalakban mutasd be kérlek az iro-
dád eddigi életútját!

Az irodám története a 2004-es megvásárlást 
megelőző 10 évvel korábban kezdődik, ugyanis 
1994 és 2004. között a REÁL főkönyvi prog-
ramcsalád szoftver referense, később szerve-
zője, még később pedig társtulajdonosa let-
tem. Ezen időszak alatt ívódott belém a szám-
lák gépi feldolgozásának „műfaja” és egyfajta 
rendszerszemlélet a könyvelőknél történő 
szoftver bevezetésekből. Merthogy ott voltam 
fiatal titánként a könyvelőprogramok térhódí-
tásának hajnalán, amikor a könyvelőkollégák 
elkezdték a kézi feldolgozást gépi könyvelésre 
cserélni. Sok izzadság cseppnek voltam (akkor 
is) szemtanúja! Hiszen az új és részletesebb 
áfa bevallás és az egyre agresszívebb áfa vál-
tozások megkövetelték és kikényszerítették, 
hogy a könyvelők a gépi algoritmusokra 
támaszkodjanak, gyorsuljon az addigi feldol-
gozási gyakorlat. Ugye ismerős? Mintha most 
is valami hasonló várna ránk! 

Ilyen előzmények után érkeztem meg a nagy 
döntéshez 2004-be, a 4 fős könyvelőiroda meg-
vásárlásához. Két szerelem egyesült, megszüle-
tettek a Ró Könyvelő és Ügyvitelszervező entitá-
sok! 

A vízióm az volt, hogy stabil alapokon nyugvó, 
innovatív és korszerű irodát hozzak létre. jó cél-
kitűzésnek bizonyult, mert megvalósítása azóta 
is tart! Közben az irodai létszám folyamatosan 
növekedett, lassan, de biztos léptekkel 11 főre 
bővültünk. Az iroda átlag életkora 43,5 évről 
28,5  évre csökkent. És mivel megállás nélkül 
repült az idő, megérkeztünk 2016-ba, elkezdő-
dött saját digitális forradalmunk! Újabb lehetősé-
gekkel színesítve irodánk működését.  

Mindannyian megtapasztaljuk, hogy a legkisebb 
változás is nehéz az életünkben. Minek köszön-
hető, hogy sikerrel veszed azokat az akadályokat, 
melyektől mindenki retteg?

Talán azért, mert eleve egy korszerű és innovatív 
megoldásoktól nyüzsgő iroda kép él a fejemben. 
Mielőtt irodát nyitottam, túl sok szenvedő köny-
velőt láttam, akik éjjel nappal a számlák felett 
görnyedtek, hogy a határidők meglegyenek. Azt 
hiszem attól jobban rettegek, hogy olyan irodát 
vezessek, ahol a kollégáimnak így kelljen dol-
gozni, mint attól, hogy milyen nehézségek vár-
nak rám egy-egy új módszertan vagy eszközpark 
bevezetésével. 

De az összes elszántságom mit sem érne, ha 
nem lenne mögöttem az a nagyszerű csapat, akik 
partnerek ezekben a néha őrült döntésekben. 

Régi szoftveresként és ügyvitelszervező 
könyvelőként ki merem jelenteni, könnyebb bár-
milyen döntést végig vinni, ha támogató belső és 
külső közeg vesz körül bennünket. Sokkal bátrab-
bak vagyunk, ha többen vagyunk! Az én  sikerem 

receptjének legfontosabb alkotó eleme a közös-
ség biztonságot adó közege, biztatása és hogy 
számítanak rám! 

Bevallom őszintén, nem sok könyvelőirodát is-
merek, aki több különböző szoftverrel dolgo-
zik. Az általános az, hogy egy könyvelőiroda egy 
programot használ, de Ti ebben is nagyon külön-
böztök egy átlagos irodától. Miért van ez így, ho-
gyan alakult ki, hogy több szoftvert használtok 
párhuzamosan?

Ennek több oka is van, egy személyeset és egy 
szakmait kiemelek:

A személyes ok, a könyvelőprogramok sze-
retete, a kíváncsiság és az a 10 év, amit szoft-
veresként töltöttem. Folyamatosan keresem a 
nagy Őt, és ha valami ideális könyvelőrendszer-
nek látszik, abba belevágunk, ha pedig jól sikerül 
az ismerkedés, jegyességre lépünk.

A szakmai ok a szemlélet váltás! A digitalizáció 
eredményeképpen a könyvelési folyamatokra 
ma már úgy tekintünk, hogy az az ügyfelünknél 
indul és nem a könyvelőiroda ajtajától. A könyvelt 
vállalkozásaink között vannak fejlett és kevésbé 
fejlett digitális hozzáállással rendelkezők, össze-
tettebb és egyszerűbb folyamattal működők. Ezt 
csak úgy tudjuk kezelni és „kordában” tartani, ha 
a folyamatok összetettségi szintjének megfelelő 
könyvelő programokat, alkalmazásokat, infor-
matikai megoldásokat használunk. 

Ahogy én látom, nagyon komplexen, igazi „köny-
velőiroda-vezetőként” éled meg a munkád, és va-
lóban azt csinálod, ami egy vezetőnek a felada-
ta. Hogyan alakult ki Nálad, hogy a napi operatív, 
könyvelési feladatoktól megváltál?

Tizenegy fős irodaként megcsapott a felelősség 
szele. Ha a könyvelési tételek kötik le a figyelme-
met, akkor elmaradnak azok a vezetői feladatok 
és döntések, amelyek az organikus szervezetünk 
működéséért szükségesek. A munkatársi közös-
ség is gondozva működik és az ügyfelünk belénk 
helyezett bizalmát is csak tágabb odafigyeléssel 
lehet megszolgálni.

De hogy miért tudtam olyan gyorsan elhagyni 
a napi operatívat? A nagyszerű csapatom az oka, 
hogy anno állták a folyamat-vezérelt irodává ala-
kulás nehéz küzdelmét, mely lehetővé tette, hogy 
több könyvelés szakmai feladat tekintetében a 
helyemre álljanak! 

Mesélj néhány szóban a terveidről, milyen célokat 
látsz magad előtt, milyen területen szeretnél még 
fejlődni, mit szeretnél elérni?

Október végén megszületett Sára unokám, fon-
tos cél, hogy minél több időt tudjak vele tölteni. 
Mikor megtudtam, hogy nagyika leszek, elkezd-
tem a munkarendemet átszervezni, áttértem a 
négy napos munkahétre. Még 40 órát dolgozom, 
de ezt négy nap alatt! A vágyott irány a tényleges 
négy napos, 32 órás munkahét, de ezt úgy érzem 
több lépésben fogom megvalósítani. 

Amiben fejlődést szeretnék elérni, az a 
mérés módszertana és eszközparkja. Tesztelek 
ebben a témakörben is szoftver alkalmazást, 
sok időt fektetek be ennek a finomra hangolá-
sába. A könyvelő irodai folyamatokat lekövető 
és vezérlő szoftver megoldással együtt, komoly 
előrelépést várok az elkövetkezendő évben ettől 
a befektetéstől. 

A pandémiás időszak legfontosabb tapasz-
talása számomra az volt, hogy van létjogosult-
sága a munkavégzés korszerűsítésének. Folya-
matosan fejlesztjük a kollégáimmal a home 
office, hibrid office, nyaral office, karantén office 
tárgyú működési körülményeket. 

Tavaly elnyertük a család barát munkahely 
bronz fokozatát az eddig meghozott intézkedé-
sekkel, tehát a következő cél az ezüstfokozat 
megszerzése. 

Mit tartasz a mai környezetben a legfontosabb-
nak, mit üzennél a Kollégáknak?

Lássunk messzebbre, figyeljünk a szakmánkra 
ható történésekre és igazítsuk hozzá jövőképün-
ket. Ha szükséges tervezzünk újra!   

Nagyfokú tudatosság, ami a saját könyvelő vál-
lalkozásunk szervezési kérdéseit illeti! Nem kell 
mindenhez is értenünk, keressük a támogató 
megoldásokat és szolgáltatókat!

Felelősség a vállalkozóinktól kapott megbízás 
gondozásával kapcsolatban! Hiszen számítanak 
és támaszkodni akarnak ránk!

Profitorientált működés, hogy stabilan tartani 
tudjuk a lépést a fejlődéssel!  

Társulás üzleti vagy szakmai alapon! Közösség-
keresés! A jó tartozni valahova érzésért! 
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LEgÚJAbb SZOLgáLTATáSUNK CéLJA, hOgy OLyAN gyAKORLATI SEgÍTSégET AdJUNK 
a   kezetekbe, ami megkönnyíti a mindennapjaitokat, azonnali válaszokat kap-
hASSATOK KéRdéSEITEKRE éS SEgÍTSEN A hAgyOMáNyOS, éVTIZEdEK ALATT MEgSZOKOTT 
könyvelÉsi FolyamatRÓl átállni a modeRn, digitális könyvelÉsi megoldásokRa.

Egy online interaktív „beszélgetős” klub ötlete már 
nagyon régóta megszületett az egyesület gondo-
lataiban, azonban októberre jött el az ideje, hogy 
ennek a technikai feltételei és a klub szakmai 
vezetői is összeálljanak a fejünkben, így indult 
útjára „e-könyvelő klub”-nak keresztelt legújabb 
szolgáltatásunk. Ezeket az élő webinárium for-
májában Zoom-on keresztül zajló eseményeket 
minden hónap végén (20. után!) tervezzük meg-
tartani, melyeken előzetes regisztráció után tud-
tok részt venni, természetesen ingyenesen.

Célunk, hogy ezek alatt a beszélgeté-
sek alatt ne csak elméleti dolgokat halljatok a 
digitalizációról, hanem képernyőmegosztás-
sal igyekszünk bemutatni a különféle modern 
megoldásokat, mindezt több meghívott vendég 
szemüvegén keresztül. 

3 fő irányelvet követünk a videók során, 100% 
gyakorlatiasság, digitalizációs folyamatok ismer-
tetése a kezdetektől, valamint rugalmasság a 
témákat illetően. Ezúton is biztatunk Titeket is 
arra, hogy küldjetek részünkre kérdéseket, témá-
kat, amik foglalkoztatnak a területen, amivel kap-
csolatban úgy érzitek, probléma merül(het) fel! 
Több lehetőségetek is van velünk megosztani eze-
ket, az info@minke.hu e-mail címre bármikor küld-
hettek üzenetet, valamint az élő adás alatt chaten 
keresztül ti is élőben tudtok kérdezni az előadók-
tól. Tehát minden adás alatt, előtt és után is bátran 
bedobhatjátok azokat a problémákat, amik Titeket 
jelenleg foglalkoztatnak az aktuális területen.

Október folyamán hirdettük meg „nulladik” 
bemutatkozó adásunkat, ami számunkra  egy óri-
ási pozitív visszacsatolással indult, ugyanis egy 
nap alatt több, mint 150-en jeleztétek a részvé-
teli szándékotokat. Ennek a beszélgetésnek több 
célja is volt, először is, hogy ismertessük vele-
tek azt, hogy mire számíthattok, milyen célból és 
milyen hasznos tudást tudtok majd a klub segít-
ségével elsajátítani, másodszor úgy gondoltuk, 

hogy ebben az adásban bemutatjuk Nektek a 
szakmai csapatot, kik is azok a szakértők, akik-
kel havonta találkoztok majd. 

A beszélgetések házigazdája – aki hónapról-
hónapra végig vezet majd Titeket a digitalizáció 
folyamatán – Fülöp Olga a „Számpatikus, az 
online bizniszek adózási szakértője”, valamint 
Ficsór Mónika, aki a virtuálisan is működő köny-
velőiroda teljes megoldásparkjával fog segíteni 
minden nézőt.

Amennyiben az élő adást nem tudja 
valaki követni, akkor sincs gond, hiszen a havi 
rendszereséggel megtartott beszélgetések Tag-
jaink számára a honlapon belépést követően az 
E-könyvelő klub felületén visszanézhetőek. 

Könyvelőként már elkerülhetetlennek látszik, 
hogy a digitalizáció ne hálózza be a minden-
napi életünket. A napjainkban zajló digitalizációs 
forradalom számos nehézséget rejt magában, 
amelyek kihívásaira nekünk, könyvelőknek is fel 
kell készülnünk. Az e-könyvelő klub adásaiban 
kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy egy olyan 
segítséget nyújtsunk a MINKE Tagjai számára, 
amely „sorvezetőként” szolgálhat a digitalizáció 
teljes folyamatában.

a 2021-es Év talán legnagyobb nav-os FejlesztÉsekÉnt keRült behaRangozásRa 
az az eáFa RendszeR, melynek kialakítása soRán aktívan együttműködött a  nav 
egyesületünkkel, ami által Rengeteg olyan gondolatot tudtunk elmondani, amik 
által a gyakoRlatban jobb RendszeR keRülhet ÉlesítÉsRe…

Már a 2021-es év elején – mikor nyilvánossá vált 
a tény, hogy kialakítják ezt a felületet – jeleztünk 
a NAV illetékesei felé jó pár fontos, gyakorlati 
buktatót, mely az első tájékoztató után felmerült 
bennünk. Természetesen ebbe bekapcsolódni 
nem csak a MINKE vezetőségének volt lehető-
sége, hanem valamennyi Tag elmondhatta aggá-
lyait, melyet csokorba gyűjtve továbbítottunk a 
NAV-nak. Talán ennek a korai, konstruktív szak-
mai véleménynek is köszönhető, hogy több lehe-
tőségünk nyílt a rendszer megismerésére, mint 
más szervezeteknek, mely által azt gondoljuk, 
hogy valamennyi könyvelő profitálhat hosszú 
távon. Bár, mint utólag kiderült, a november 12-i 
időpontra történő halasztás sem hozott olyan 
eredményt, amit vártunk, és jelen cikk írásának 
pillanatában még bizonytalan az „élesítés” idő-
pontja, mégis örülünk, hogy segíthetjük a NAV-ot 
e témában.

Nagyon érdekes feladat volt ez – különösen 
a személyes tesztelés lehetősége –, ahol igye-
keztünk/igyekszünk minden lehetséges kérdést 
feltenni. Ezúton is köszönettel tartozunk titká-
runknak, Mészáros Anikónak, aki Elnök úr mellett 
mindvégig 100%-os erőbedobással vett részt a 
NAV-os tájékoztatásokon. Az eltökéltségünket 
mutatja, hogy azok számára, akiknek lehetősé-
gük lett volna szűk körű tesztelésre, többen nem 
éltek ezzel, míg mi két alkalommal is kértünk idő-
pontot a rendszer megismerésére. Bár nyilván-
valóvá vált már az első alkalommal, hogy ezt az 
új rendszert csak a könyvelők és vállalkozások 
igen kis hányada fogja az elején használni, köte-
lességünknek éreztük teljes mértékben megis-
merni, és tájékoztatást adni a MINKE Tagok szá-
mára a majdani rendszer használatával kapcso-
latban. Amint éles lesz a rendszer, nagyon rövid 
időn belül tájékoztatást adunk annak használa-
táról, bemutatjuk majd a logikáját.

A NAV-val való együttműködés során megta-
pasztaltuk, hogy mennyire nehéz a felhasználó-

barát, könyvelői gondolkodást összehangolni az 
informatikusok általi elképzelésekkel. Számunkra 
is, de talán a fejlesztők számára is döbbenetes 
tapasztalás volt, hogy mennyire másként gondol-
kodunk, és hogy sok esetben alapjaiban kellett 
(volna) a rendszer egy-egy elemét újragondolni. 
Ilyenek voltak többek között a felesleges kattintá-
sok, vagy épp a rendszer által megjelenített „alap” 
információk. Csak hogy érzékeltessük a két gon-
dolkodásmód közti különbséget: el kellett mon-
danunk, hogy egy online számla adatszolgálta-
tásból kinyerhető adatnál – miszerint a számla 
hány tételsorból áll –, lényegesen beszédesebb 
a felhasználók számára az az információ, hogy 
az adott számlát mely partner állította ki… Véle-
ményeink, megjegyzéseink mind-mind azt a célt 
szolgálták, hogy ha már élesítenek egy teljesen új 
felületet, az a lehető legjobb legyen.

Öröm volt számunkra, hogy részt vehetünk 
ebben a nem hétköznapi projektben, és hogy 
megtapasztaltuk, hogy számít a véleményünk, 
azt nem csak meghallgatják, de meg is hallják. 
Örvendetes, hogy a NAV nem csak „bemutatja a 
kész fejlesztést”, hanem annak elkészülése köz-
ben már konzultál azokkal a szakemberekkel, 
akik várhatóan azt használni fogják.

Egyértelművé vált, hogy a majd induló rend-
szert még bővíteni, fejleszteni szükséges, és 
hogy a könyvelők csekély százaléka fogja hasz-
nálni, de hogy mit hoz a jövő, még nem tudjuk. 
Biztosak vagyunk abban, hogy a majd elérhető 
rendszer fejlődni, finomodni fog, hiszen mindez 
szükséges ahhoz, hogy ne csak legyen, hanem 
használják is majd az adózók...

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak tud-
jatok az ilyen jellegű változásokról, hanem meg 
is ismerhessétek azokat, és elmondhassátok a 
véleményeteket, ezért továbbra is számíthattok 
ránk, hogy folyamatosan tájékoztatunk minden 
MINKE Tagot ezekről az érdekképviseleti tevé-
kenységeinkről.
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lapzáRtánk táján kÉszül a mÉRlegelő magazin decembeRi adása, mely immáR az 
50.! adás lesz. induláskoR az első nÉhány adás tÉmájával a taRsolyunkban vágtunk 
bele az akkoR mÉg mindenki számáRa új, szakmai tájÉkoztatÓ műsoRunkba, És 
akkoR nehezen hittük volna, hogy szinte ÉszRevÉtlenül az 50. adásnál Fogunk 
jáRni…

2017 óta nem maradt ki egy hónap sem, hogy ne 
jelentkezett volna Magyarország egyetlen, köny-
velőknek szóló magazinműsora. A visszajelzé-
sek alapján immár kijelenthetjük, hogy egyre 
nézettebb szolgáltatásunkról van szó, melynek 
nagyon örülünk, hiszen sok munka, és egy igen 
komoly stáb áll a Mérlegelő Magazin hátterében, 
hogy ilyen profi lehessen a műsor.

Buzdítunk mindenkit arra, hogy küldje el ötle-
tét, javaslatát, hogy mely témát járjuk körül a 30-40 
perces műsoridőben, hiszen lehet, hogy nekünk 
elkerüli a figyelmünket egy-egy olyan téma, ami-
nek kifejtésére sokak kíváncsiak lennének.

Akinek esetleg nem volt ideje megnézni a 
megjelenéskor az adott havi műsort, jó hírként 
kell elmondjunk, hogy a korábbi adások még 
hónapokkal később is visszanézhetők! – ezzel 
biztosítjuk azt, hogy e magazinműsor földrajzi 
elhelyezkedéstől és időtől függetlenül hasznos 
segítője legyen minden MINKE Tagnak.

Az idei évben akadt olyan téma, melynek fel-
dolgozása két adást igényelt, és több, épp igen-
csak aktuális problémával, változással is jelent-
keztünk, melyekről az alábbi kis összefoglaló 
táblázatban olvashattok:

MÉRLEGELŐ MAGAZIN MŰSOROK A 2021-ES ÉVBEN

Hónap Műsor témája Vendég

Január Adóváltozások 2021 - I. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Február Adóváltozások 2021 - II. rész - KATA változások Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Március Online számlázás változásai - NAV 3.0 Mizsányi Attila és Dr. Funtek Zsolt

Április Könyvelői munka veszélyhelyzetben, társasági adó 2021 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Május KIVA adózás, adónemek közti áttérések Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Június Munkaügyi ellenőrzések változásai Dr. Dudás Katalin

Július Civil szervezetek könyvelésének speciális feladatai - 1.rész Suller Krisztina

Augusztus Civil szervezetek könyvelésének speciális feladatai - 2.rész Suller Krisztina

Szeptember Átalányadózás Fülöp Olga

Október Innovációk az online számlázásban Sárospataki Albert

November Külföldi ügyletek Fülöp Olga

December SZJA visszatérítés Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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2021-ben egy sokak által Óhajtott, de eddig nem igazán látott kezdemÉnyezÉst 
indítottuk el az szja 1%-os Felajánlásokkal kapcsolatban. útjáRa indítottuk 
A „legyÉl egy osztálynyi diák őRangyala” pRogRamunkat, melyhez sok-sok aktív 
MINKE TAg CSATLAKOZOTT, MELy áLTAL 3.000 közÉpiskolás diákhoz jutottunk el.

Már évek óta kizárólag a Tagok felé irányuló, szi-
gorúan vett szakmai szolgáltatásokra fordítjuk az 
1%-os jogosultság révén kiutalásra kerülő össze-
get, idén azonban ennél tovább mentünk, és a 
MINKE határain túlnyúlva, több ezer diák pénz-
ügyi tudatosságára is hatással voltunk.

Az év elején meghirdetett, „Legyél egy osz-
tálynyi diák őrangyala” programunk lényege az 
volt, hogy kértük, majd megháláltuk a segítsé-
geteket az 1% gyűjtésben (mely a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy azoknál a magánszemélyek-
nél, akiknek „mindegy volt” az, hogy hova is kerül 
az SZjA 1%, ott felkínálták az aktív MINKE Tagok 
egyesületünk támogatásának lehetőségét). 
 Óriási köszönettel tartozunk mindazoknak, akik 
ezt a segítő munkát – tűnjék bármilyen apró-
ságnak – napról napra szem előtt tartva dolgoz-
tak a tavalyi év első felében. No de mit is takar 
a „hála”? A meghirdetett akciónk lényege az volt, 
hogy minden felajánlás után 3 db kiadványt 
készítünk és juttatunk el majd ősszel a később 
– Általatok – javasolt középiskolákba.

Aki pedig úgy gondolta, hogy ügyfelei közül 
10 felajánlást sikerrel „irányít” hozzánk, egy egész 
osztálynyi diák „pénzügyi őrangyalává vált”. Ter-
mészetesen, ahogy a korábbi években, úgy most 
is kizárólag a magánszemélyek tudtával és bele-
egyezésével írhattuk be a MINKE adószámát a 
kedvezményezett adataihoz.

Borítékolható volt, hogy a COVID járvány 
miatt – a személyes találkozások drasztikus 
lecsökkenése következtében – a 2020-as évi 
SZjA felajánlások száma és összege jócskán 
elmarad az előző évi számtól, hiszen az SZjA 
bevallás készítése, ill. a felajánlások egyezte-
tése korábban sok esetben személyesen tör-
tént. Így is lett, jelentősen csökkent az idén a fel-
ajánlások száma, de még így is több, mint 4 mil-
lió forintot utalt ki a NAV ősszel egyesületünk-
nek, mely 954 db felajánlásból tevődött össze, 

ezáltal közel 3 ezer kiadvány elkészítésére „kap-
tunk megbízást”. Hogy kerek legyen a történet, 
később 3.000 példánnyal hagytuk el a nyomdát, 
amelyek immár sikerrel megtalálták a helyüket…

Hálásan köszönjük minden MINKE Tag  
aktív segítségét, munkáját,  
mellyel hozzájárult ahhoz,  

hogy ennyi felajánlást kapjunk! 

Kezdjük időrendben, az év elejével a történte-
ket: ekkor nem csupán azt mértük fel, hogy meny-
nyire támogatjátok ezt az elképzelést, hanem 
iskola javaslatokat is vártunk, amelyek közül 
több intézménybe el is látogattunk (minder-
ről az Adóvevő Magazinunk korábbi számában 
be is számoltunk). Erről – ill. arról, hogy hogyan 
fogadták az intézményvezetők a kezdeményezé-
sünket – egy rövid videós összeállítást is készí-
tettünk, amit ha van kedvetek, tekintsetek meg a   
www.minositettkonyvelok.hu/szja2021 olda-
lon!  Miután számos iskolával felvettük a kapcso-
latot, kialakítottunk egy végső sorrendet, figye-
lembe véve, hogy melyik középiskola hány diák 
oktatását végzi. Hogy hova is jutott el végül a 
kiadvány, nemsokára eláruljuk, azonban még kell 
néhány szót ejtenünk erről a munkáról.

Szerettük volna, 
ha ez (is) igazi csa-
patmunka eredmé-
nye lesz, így szava-
zásra bocsájtottuk 
a kiadvány címét, 
illetve alcímét. 
A  beérkezett sza-
vazatok alapján 
a kiadvány címe 
„Ésszel a pénzzel!” 
lett, alcímként 
pedig a  „Betekintés 

az adózás és pénzügyek útvesztőjébe” került 
megszavazásra. 

A munka a tartalom meghatározásával, majd 
a szerzők kijelölésével folytatódott. Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden MINKE Tagnak, 
aki részt vett a kiadvány elkészítésében, és hoz-
zájárult ahhoz, hogy a fiatalok alapvető ismere-
teket szerezzenek azokról az adózási/pénzügyi 
fogalmakról, melyekről azt gondoljuk, mindenki-
nek tudnia kell. A kiadvány közreműködésében 
az alábbi MINKE Tagok vettek részt: 

♥  Bálintné Szabados Katalin, Nagyatád
♥  Bende Szabina, Győr
♥  Eőry Ákos, Budapest
♥  Ferenczi Andrea, Budapest
♥  Fodor Ágota, Budapest
♥  Juhász Márta, Budaörs
♥  Kovács Andrea, Budapest
♥  Oravecz Erika, Budapest
♥  Szabó László, Nyíregyháza
♥  Szőllősiné Mátyás Anita, Veszprém
♥  Tuska István, Veszprém

Az év végé-
vel jött a végső, 
igencsak embert 
próbáló feladat. 
A 3.000 pél-
dány postázása, 
melyre bevall-
juk őszintén iga-
zából nem vol-
tunk teljesen fel-
készülve, azon-
ban a személyes 
átadás lehetősége a vírushelyzetre való tekintet-
tel esélytelenné vált. No sebaj, végül legyőztük a 
postázási nehézségeket, és az alábbi intézmé-
nyekbe juttattuk el kiadványunkat: 

 – Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázi-
um és Kollégium  (Jánossomorja)

 – Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont (Győr)
 – Siófoki Perczel Mór Gimnázium (Siófok)
 – Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics 

Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lája (Salgótarján)

 – Széchenyi István Katolikus Technikum és 
Gimnázium (Miskolc)

 – Andrássy Gyula Gimnázium (Békéscsaba) 

Kedves Olvasónk!

Igyekeztünk ezt a számotokra készült kiadványt könnyen olvashatóan 
elkészíteni, sok-sok érdekes információval. Sajnos a tájékoztató füzet 
korlátozott terjedelme miatt a teljesség igényével nem tudtunk élni, de 
ettől függetlenül bízunk benne, hogy sok érdekes és hasznos dolgot tudtok 
meg, ha rászánjátok az időt és elolvassátok.

Ezzel a kiadvánnyal 6 nagy témakört szeretnénk röviden ismertetni 
veletek. Bemutatjuk az egyéni vállalkozó és a cég közötti lényeges 
különbségeket, az alapítástól egészen a megszüntetésig bezárólag. 
Megtudhatjátok, hogy pontosan mi az általános forgalmi adó, miért van 
rá szükség és hogyan működik. Betekintést adunk a munka világába, 
megnézzük, hogy ha munkaviszonyt létesítünk, mi kell, hogy szerepeljen 
munkaszerződésünkben. Megismerkedünk azzal, hogy milyen jogaink és 
kötelezettségeink vannak munkavállalóként, és a minket foglalkoztató 
munkáltató milyen jogokat gyakorolhat és mit köteles biztosítani 
számunkra. Megvizsgáljuk, hogy mi a különbség a munkabért és a 
vállalkozói „bér” között. Kitérünk arra, hogy mi is az a biztosítási 
jogviszony, és miért fontos ennek léte. Részletesen bemutatjuk a nettó 
és a bruttó bér közötti különbséget, hiszen nagyon nem mindegy, hogy 
melyikről beszélünk. Végül, de nem utolsó sorban pedig említést teszünk 
a finanszírozási formákról, megnézzük, hogy mi a hitel és a kölcsön közötti 
különbség, és pontosan mi az a bűvös THM.

Ne feledjétek, hogy amit ebben a kiadványban találtok, az csak ízelítő, és 
reméljük, hogy étvágyat kaptok, hogy tovább mélyítsétek ezen témákban 
is a tudásotokat. 

Betekintés az adózás és pénzügyek útvesztőjébe

kötelességek

vállalkozás

befektetés

hiteladózás

bevétel bérezés

ÁFA

Ésszel a pénzzel!

Szerettünk volna további iskolákhoz is eljutni, 
de sajnos erre az idei évben nem nyílt lehetősé-
günk, ugyanakkor a kiadvány szabadon terjeszt-
hető, így mindenki, aki gondolja, külön engedély 
nélkül letöltheti és továbbíthatja ezt! 
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míg páR Évvel ezelőtt senki nem tudta elkÉpzelni, hogy milyen öRöm lesz 
számunkRa, hogy ilyen címmel jelenhet meg cikk az adÓvevő magazinban, most, 
miután mindannyian átÉRtÉkeltük a szemÉlyes találkozásokat, igencsak jÓ ÉRzÉs 
visszatekinteni az idÉn nyáRtÓl töRtÉnt, alábbi esemÉnyekRe…

Elnyertük a Bridge Budapest „Vállalkozói Közösségi Díját”
A pandémia tetőfokán, egy online hívásban értesítettek MINKE-t, hogy 
a Bridge Budapest a 2021-es évben egyesületünknek ítélte a Vállalkozói 
Közösségi Díját, a Szektorális együttműködés kategóriájában. Bár kér-
deztük, hogy pontosan miként esett ránk a választás, a díj odaítélésé-
nek pontos menetét nem árulták el. Különleges és meglepő élmény volt 
átvenni egy díjat, melyről eddig semmit nem tudtunk, és jó volt egy új, 
inspiráló közösség, a Bridge Budapest tagjai között ismerkedni, beszél-
getni, és a MINKE jó hírét vinni olyan nem könyvelő vállalkozásoknak, 
akik eddig nemigen találkoztak a nevünkkel.

Az évek alatt kialakított szolgáltatás-csomag (melyek többek között: a havi rendszerességgel jelent-
kező Mérlegelő Magazin – ahol az adott terület szakértőjével nézhettek meg egy 30-40 perces szakmai 
műsort; a Szakértői kérdezz-felelek – mely által a gyakorlatban 3 napon belül választ kaphattok az egyéni 
kérdéseitekre; a szakmai cikkeink – mely immár kizárólag MINKE Tagok számára érhető el; a levelező 
lista – mely által azonnal, akár tucatnyi hozzászólás is érkezhet a MINKE Tagoktól; az  Aprópénz Adózási 
Hírlevél – ami az ügyfeleiteknek is értékes szolgáltatás; a minden évben ingyenes kiadványok, stb.) olyan 
mértékűre duzzadt, hogy véleményünk szerint nagyítóval lehetne csak olyan könyvelőt találni, akinek 
nem éri meg a MINKE Tagság. Bár egyáltalán nem érkezik olyan jellegű megkeresés, hogy még több 
szolgáltatást kéne adnunk, mégis kötelességünknek érezzük, hogy ha valamilyen lehetőség kínálkozik 
előttünk, azzal éljünk, és felkínáljuk Nektek. Most az ilyen, 2021-es évi „váratlan meglepetések”-ről sze-
retnénk néhány sort írni, elsősorban azoknak, akik csak idén csatlakoztak hozzánk, és esetleg lemarad-
tak valamelyik kedvezményről. Ők ne szomorodjanak azért el, hiszen jövőre is várhatóak hasonló szer-
vezésben igen komoly „MINKE-akciók”!

Online előadás/szakmai beszélgetés a Pmt-vel kapcsolatos könyvelői feladatokról
A több, mint 1 órás, 100 %-ban gyakorlatorientált előadás során részletesen körüljártuk a 2021-es vál-
tozásokat, a Pmt. alkalmazásával kapcsolatos teendőket. Az előadás díja nem MINKE Tag könyvelők-
nek: 8.900 Ft, MINKE Tagoknak: INGYENES volt… 

Irodai alkalmazások/informatikai képzések
A SALDO-val kötött megállapodásunk értelmében kínáltunk részvételi lehetőséget több – szám sze-
rint végül 4 db – excel, ill. pdf készítő/szerkesztő képzésekre. Az évek óta megszervezésre kerülő, élő 
képzések részvételi díja alap esetben nettó 19.500 Ft volt, míg a MINKE Tagok számára csupán nettó 
9.500 Ft-ért volt elérhető egy-egy képzés.  

Webinárium az új munkaügyi ellenőrzésekről
A Wolters Cluwer Hungary (sokak által csak COMPLEX-nek ismert) Kft-vel is sikerült megállapodnunk 
egy igen magas színvonalú előadás kedvezményes, csak MINKE Tagok számára tartandó előadásról. 
Míg nettó 10-20 e Ft közötti részvételi díjakon lehetett az ilyen, néhány órás  képzéseken MINKE ked-
vezmény nélkül részt venni, addig a megállapodásunknak köszönhetően a MINKE Tagoknak csupán 
nettó 4.950 Ft-os részvételi díjat kellett fizetni az előadáson való részvételért.  

Folyamatos kedvezmények a VEZINFO-nál
Ún. kuponkódos kedvezményes megállapodás keretében valamennyi MINKE Tag jogosult volt 
(és a továbbian is jogosult lesz) a VEZINFO weboldalán található valamennyi képzésre és kiadványra 
a nyilvánosan legkedvezőbb árakon felül további kedvezmény érvényesítésére. E kedvezmények a 
kiadványok esetében 1.000 Ft, a kisebb előadások/képzések esetében 2.000 Ft, míg az állami tanú-
sítványt adó (ún. D-képzések) esetén 5.000 Ft-os kedvezményt jelent résztvevőnként.  

 
Rendszeresen tájékoztatunk Titeket a MINKE Tagsággal járó eseti kedvezményekről, melyek igénybevé-
tele esetén garantáljuk, hogy a legkedvezőbb paraméterekkel vehettek részt szakmai rendezvényeken, 
képzéseken, vagy vásárolhattok kiadványt, ezért érdemes az ilyen tartalmú e-maileket mindig elolvasni!
Ui.: tudunk olyanról, aki a 2021-es év folyamán több kedvezményt vett már igénybe, mint a MINKE 
éves tagdíja…  

Előadás a szegedi „A könyvelés, mely digitális, automatizált és virtuális!” rendezvényen
Szeptember elején került megrendezésre a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében, a „MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMjA” 
keretein belül megrendezett esemény, melyhez nagy örömmel csatla-
koztunk, és a rendezvényen aktív szerepet vállalt Elnök úr, aki a nyitó 
gondolatai révén is megalapozta a hallgatóság érdeklődését a rendez-
vény egészére. Természetesen számos ismerős arccal találkoztunk elő-
adóként/kiállítóként, és örültünk, hogy az általunk is igen fontosnak tar-
tott témában, más által szervezett esemény részesei lehettünk…

Előadás a Könyvelők napján
Talán sokaknak még mindig Könyvelők Országos Találkozója, az idéntől azon-
ban átnevezett, Böröczky Zsuzsi nevével fémjelzett, nagyszabású rendezvé-
nyen is találkozhattunk tucatnyi MINKE Taggal.

Most kivételesen a színpadon is helyet kaptunk egy velős mondandó ere-
jéig: Elnök úr egy nagyon jó hangulatú, igencsak interaktív előadásban kifej-
tette, hogy az elhatározásainkat, pl. egy-egy jól bevált, de már nem hatékony, 
régi munkamódszert digitalizáció okán történő fejlesztését hogyan tudjuk 
véghezvinni. A nap csúcspontja azonban számunkra nem az előadás volt, hanem az, hogy sok MINKE 
Taggal találkozhattunk végre személyesen, mely hihetetlen örömet jelentett számunkra!

Előadás az „Adógazdálkodás okosan!” rendezvényen
A Piac és Profit és a BKIK közös szervezésében megrendezésre kerülő, igen 
magas színvonalú eseményre való meghívásnak szintén örömmel tettünk 
eleget. Igen nehéz téma kifejtése esett ránk, ez pedig az „eÁFA” volt. Elnök úr 
a majdani rendszerrel kapcsolatos alapvető információkat ismertette rövi-
den, és egy, talán minden könyvelő számára üdvözlendő dolgot határozot-
tan kiemelt. Ez pedig az volt, hogy felhívta a vállalkozók figyelmét arra, hogy 
az ÁFA bevallás összeállítása könyvelői szakértelmet igénylő feladat, a maj-
dani tervezetek NAV általi elkészítésével ne gondolják azt a cégvezetők, hogy 
immár a könyvelői munkára nem lesz szükség…

akik máR Évek Óta minke tagok, megszokhatták, hogy nem csupán eRkölcsi 
elismeRÉs „minkÉ-s könyvelőnek lenni”, hanem számos hasznos szolgáltatásunkat 
használva sokszoRosan megtÉRül a havi 3.900 Ft-os tagdíj. soRolhatnánk 
a szolgáltatásainkat, melyek külön-külön is valÓdi ÉRtÉket jelentenek, azonban 
most csak aRRÓl íRunk, hogy hogyan tettünk Rá idÉn mÉg egy lapáttal...
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jó pár évszázad eltelt azóta, hogy Luca Pacioli 
megalkotta a kettős könyvelés alapjait. Igaz, ma 
nem tintával írunk papírra… vagy mégis? Mit lehet 
tenni a digitalizáció korában, amennyiben haté-
konyak szeretnénk maradni? Ugyanaz a teen-
dőnk, mint az élet más területein: mérjük fel az 
igényeinket, és válasszuk a legjobb megoldást!

Dokumentumok mindenhol

Bármennyire sikerül is csökkenteni a papírfüggő-
ségünket, a nyomtatás még mindig a könyvelő-
iroda mindennapi feladatai közé tartozik. De egy-
általán nem mindegy, hogyan csináljuk! 

Az ügyfelek, valamint a szabályozói szervek 
fejlődő igényeivel párhuzamosan egyre nagyobb 
szükség van a precíz és költséghatékony 
nyomtatásra, szkennelési megoldásokra, 
melyek  maximálisan támogatják munkánkat a 
digitalizáció teljes munkafolyamatában.  

A Fókusz Computer Kft. 2001 óta foglal-
kozik rendszerüzemeltetéssel, nyomtatók, 
szkennerek értékesítésével és bérbe adásá-
val. Az ügyfélkörükben számos könyvelőiroda, 
illetve olyan partner található, ahol létfontos-
ságú a stabil, költséghatékony nyomtatás és 
a digitalizációs folyamatok optimalizálása.  
Az évtizedes tapasztalatokra építve gyors és 
hatékony felméréssel rövid időn belül képe-
sek a cégek a fix költségek csökkentésére, a 
 nyomtatással és szkenneléssel járó bosszúsá-
gok minimalizálására, valamint a speciális igé-
nyek maradéktalan kielégítésére.

Ön mit választana?

A Fókusz Computer 
tapasztalatából kirajzo-
lódik a kép: egy modern 
könyvelőiroda életében 
elkerülhetetlen a doku-
mentumok digitális fel-
dolgozása, tárolása.

A nyomtatási költsé-
gek optimalizálása össze-
függ a cég  növekedésével, 

így a dokumentumok kezelését is az aktuális 
szükségletekhez érdemes igazítani. A könyvelő-
iroda különböző méretű iratainak rendszerezését, 
digitalizlását a szkennelés fel tudja gyorsítani. 
Szanaszét gyűrődött benzinszámla? Szabvány 
A4-es szerződésoldalak? Az Epson szkennereivel 
és az utómunkát egyszerűsítő szoftvereivel 
 felgyorsul és hatékony lesz a folyamat.

A Fókusz Computer kínálatában a legköltség- 
hatékonyabb és egyben progresszívebb 
megoldások találhatók, amik még környezet- 
tudatosság szempontjából is az élen járnak. 
Ilyenek a legendásan megbízható Seiko Epson hő 
nélküli technológiát alkalmazó nyomtatói, amik 
alacsony energiafelhasználással, villámgyorsan 
és a nyomtató alkatrészeit kímélve nyomtatnak.

A cég szakértői az egyéni igényekből kiindulva 
vezetik végig a felhasználót a kiválasztás útján, a 
siker zálogaként még árgaranciát is vállalnak. 

Önnek is vannak kérdései? Az aktuális ajánla-
tokért lapozzon a 2. oldalra!

www.gazdasagosnyomtato.hu

A szakértő gondolatai

A Fókusz Computer kollégái optimalizálásban 
nem ismernek tréfát. Sok ezer órás gyakorla-
tuk során ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 
adtak választ:
 • Nyomtatás problémamentesen és 

költséghatékonyan lehetséges?
 • A lézernyomtató tényleg olcsóbban nyomtat?
 • Hogyan gyorsítható a digitalizációs folya-

mat tömeges szkennelés esetén?

Miért a Seiko Epson?
A japán vállalat a világ legnagyobb nyomta-
tógyártói közé tartozik, amelynek neve egyet 
jelent a minőséggel. A cég nevéhez fűző-
dik a világ első miniprintere (1968.), első 
kéziszámítógépe (1982.), valamint az inkjet 
technológia kifejlesztése (1993), és az Epsoné 
a dicsőség az első nagy felbontású színes 
lézerprinter-festék létrehozásában is. (1994.) 

A járvány egyértelműen felgyorsította a a vállal-
kozások digitalizációját. A változás nem áll meg, 
egyre nagyobb a vállalkozói nyomás is, így köny-
velőként is érdemes lépést tartani. A Billingo 
újonnan bemutatott szolgáltatásai bár elsőként 
a vállalkozásokat célozzák, bizonylatok lévén 
valójában a könyvelők munkáját egyszerűsítik. 

Már nyugtázni is lehet digitálisan,  
akár mobilról

A Billingo Nyugta és E-nyugta szolgáltatása for-
radalmasítja a kötelező nyugtázás intézményét. 
A bizonylatok a néhány gombnyomással elké-
szíthetők, akár előre, piszkozatként is elment-
hetők, másolhatók, pillanatok alatt elkészíthe-
tők. A nyugtákat mobil blokknyomtatóra csatla-
koztatva a világon bárhol ki lehet nyomtatni, az 
e-nyugtákat pedig e-mailben lehet továbbítani a 
vevőnek. 

Könyvelői szemüvegen át ez azért jó meg-
oldás, mert a bizonylat adatai a Könyvelői fió-
kon keresztül ugyanúgy exportálhatók, ahogy a 
számlák, és egyszerűen importálhatók a köny-
velő programba. Nem kell manuálisan rögzíteni 
az adatokat, tárolni a fecniket vagy keresni az 
ügyfeleken a hiányzó bizonylatokat.

Mobil bankkártya-elfogadási lehetőség 
a Billingóban

A Billingo online számlázó új, Billingo SoftPOS 
szolgáltatása az elektronikus fizetési lehető-
ség biztosítását célozza. A SoftPOS-szal az 
Androidos mobilok bankkártya-elfogadó hellyé 
alakíthatók. Így a vevők a bankkártyájukat a tele-
fonhoz érintve tudnak fizetni bárhol, bármikor. 

A szolgáltatás úgy kapcsolódik a Billingo 
számázóhoz, hogy a pénzügyi tranzakciót 
követően a szoftver felajánlja a számla kiállí-
tásának lehetőségét is, a számlázást követően 
pedig automatikusan fizetett státuszra állítja 
a bizonylatot. Ez persze a Könyvelői fiókban is 
azonnal megjelenik.

Érdemes ajánlani azoknak a ügyfeleknek, 
akik nem akarnak POS terminált bevezetni, nem 

telephelyhez kötötten dolgoznak, vagy vendég-
látó helyeknek, szállásoknak, taxisoknak, keres-
kedőknek, szolgáltatóknak stb. 

Digitális árajánlat, megrendelőlap,  
szállítólevél és TIG

A Billingo szoftverben árajánlatot, megrendelő-
lapot, szállítólevelet és teljesítési igazolást (TIG) 
is ki lehet már állítani. Ráadásul akár 1-1 gomb-
nyomással, mert az egyik bizonylatból egyetlen 
paranccsal elkészíthető a másik. Az egymáshoz 
tartozó bizonylatok egyedi ügyekként tárolhatók 
az Ügykezelőben vagy akár egybefűzve továbbí-
tani is lehet a könyvelésre. 

Az ingyenes Könyvelői fiók, a egyszerűen 
letölthető és bármelyik könyvelő programba 
importálható adat- és számlaexportok miatt 
érdemes tenni egy próbát a Billingóval. Annál 
is inkább, mert a könyvelőknek ingyenes a 
számlázó használata és számos extra szolgál-
tatást, pl. céginformációs szolgáltatást, part-
nerfigyelő megoldást és pályázatfigyelőt is ki 
lehet próbálni.

Nemcsak könyvelői, de vállalkozói oldalról 
is megéri Billingóra váltani, mert a máshol lévő 
számlázó program előfizetés hátralévő részét 
jóváírják az új Billingo fiókban és egyszerűen 
lehet importálni a korábbi számlázóból az ada-
tokat. Az már csak hab a tortán, hogy árban és 
funkcionalitásban is a piac egyik legjobb ár-
érték arányú szolgáltatása a Billingo. 
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együttműködésével

jött létre a 2021-es évben az immár nem csupán mérlegképes könyvelői 
kreditpontot adó képzés.

„Ha már kötelező, legyen hasznos, tartalmas és élvezhető egy kötelező továbbképzés!” 
– e gondolat húzódik meg az e-learning mögött, melynek előadói és tematikája:

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
 ♦ Értékelési eljárások: tárgyi eszközök, projektek, devizás ügyletek és saját tőke 

(8 kreditpont – számviteli)
 ♦ KATA, KIVA 2021-es szabályai gyakorlati példákon keresztül bemutatva 

(4 kreditpont – nem számviteli)

Harkai István
 ♦ Könyvelői feladatok változása 2021-ben az online adatszolgáltatások 

és a digitális megoldások alkalmazását követően (4 kreditpont, nem számviteli)

24.900 Ft helyett, 
10.000 Ft kedvezménnyel 

14.900 Ft-ért!

Hogyan kapod meg a kedvezményt?
A kedvezmény érvényesítéséhez a megrendelési űrlapon a Kedvezmény kód rovatba 

minden esetben írd be: MINKE
Ezt követően az e-mailben kapott számlán fogod látni a kedvezményt.

A kedvezményt egy tag többször is felhasználhatja, amennyiben a cégednél több 
olyan is van, aki így szeretné megszerezni a kreditpontjait!

Jelentkezés: 
az e-mailben kapott linken, vagy az Infoszféra weboldalán 

/infoszfera.hu → KREDITPONTOK → 
8+4+4 KREDITPONTOS E-LEARNING CSOMAG




