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az okos bérprogram
ARMADA BÉR 2016.

Ha egy könyvelőiroda le tudná számfejteni 
ügyfelei alkalmazottainak bérét fele annyi idő 
alatt, akkor sokkal több ideje maradna arra, hogy a 
nagy szakértelmet igénylő könyveléssel töltse az 
idejét.

Ezért az Armada Bérpogram

Kizárja a felesleges adatbevitel idejét.
Csoportosan is átírhatók benne adatok.
Mindent kiszámít, amire szükség van.
Feleslegessé teszi, hogy “kis füzetben” vezessenek valamit.
Egy kattintással kinyomtatja a kilépő minden papírját.
Könnyedén nyújtja azt, ami a NAV-nak kell.
Az ügyfeleknek PDF-ben is előállítja a béradatokat.
A fizetésekről kifogástalan banki fájlokat készít.

Van viszont két hibája!

Nem főz kávét és nem mosogat el!
Amit viszont ígér, azt egyszerűen és gyorsan!

Akkor nem is kell hozzá telefonos ügyfélszolgálat?

Ahogyan a legjobb autók is a minőségi benzint szeretik, úgy az Armada 
bérprogramhoz is a legbarátságosabb ügyfélszolgálat jár, mert a felhasználók 
ritkán kérdeznek, de akkor fontos nekik (Önöknek) az elérhető háttér.

 
+36 1 2733 310
www.armada.hu
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TARTALOM Ajánló
Ismét eltelt egy mozgalmas félév, 
bizony nem kevés eseményről kell 
most is beszámolnunk. Miről is 
szólt egyesületünkben a  2015-ös 
év második fele?  Rólatok! A mi 
lelkes, barátságos közösségünk-
ről. Ha átlapozzátok magazinunk 
mostani számát, látni fogjátok, 
hogy mennyi-mennyi esemény, 
találkozás volt a közelmúltban, 

mely megtörte a szürke, „könyvelős” hétköznapjainkat. 
A legfontosabb változás azonban mindenképp a rend-
kívüli közgyűlésen megszavazott névváltozás volt.

Mikor összeáll magazinunk egy száma, és vissza-
tekintek az elmúlt néhány hónapra, minden alkalommal 
megnyugodva nyugtázom, hogy nem ültünk tétlenül, 
nem törődve kezdeti céljainkkal. Néha el-elgondolko-
zom azon, hogy vajon más szakmai szervezetek milyen 
beszámolót tudnának tagjaik felé adni a fél év alatt, velük 
történt eseményekről – de szerencsére nem kell ezzel 
foglalkoznom, nyilván mindenkinek más a célja, mást 
tekint értéknek. Nekem a Ti közösségetek, a „Minőségi 
Könyvelők” (hamarosan „Minősített Könyvelők”) közvet-
len csapata a legfontosabb. Az, hogy Nektek ne okozzak 
csalódást – ami bízom benne most is sikerült.

Bevallom, feleségemnek évek óta mondom, hogy 
pár év múlva, vagy ha ezt vagy azt végigcsináljuk, sok-
kal könnyebb lesz, kevesebbet fogok végre dolgozni. 
Aztán befejeződik egy projekt, de valahogy a teendő 
mégsem lesz kevesebb. Szerintem már ő is beletörő-
dött abba, hogy „mindig kitalálok valamit”, mert tudja, 
hogy szeretem csinálni azt, amit csinálok. Ez tényleg 
így van. Számomra öröm az, ha részt vehetek az ese-
mények szervezésében, ismerem minden folyamatban 
lévő ügy legapróbb részleteit. Nem tudok hátradőlni, 
és 8 óra munka után hazamenni. Az elmúlt, több mint 
5 évben nem volt olyan, hogy azt mondtam volna, hogy 
„most nincs semmi teendő, mindennel kész vagyok”. 
Már most tudom, hogy jövőre mennyi-mennyi feladat 
áll előttünk, mellyel egyre közelebb és közelebb kerü-
lünk majd céljainkhoz. De azért néha kell a pihenés, kell 
a kikapcsolódás. Kívánom, hogy mindannyiunk szá-
mára az előttünk álló, hamarosan következő „két ünnep 
közötti” időszak hozzon sok-sok örömöt, mely feltöltő-
dést, új lendületet ad majd a következő esztendőre.

Ezzel a gondolattal kívánok magazinunkhoz jó olva-
sást, mely – bár egy picit néha szakmai – bízom benne, 
javarészt kikapcsolódás lesz mindenki számára. 

Harkai István
elnök
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Exkluzív Interjú dr. Sallai Csillával
Ahogy az előző számban Böröczky Zsuzsit, úgy 
– azt gondoljuk – a mostani interjúalanyunkat, 
Sallai Csillát sem kell senkinek bemutatni, hi-
szen minden bizonnyal találkoztatok már vele elő-
adásokon, olvastátok írásait. Most azonban sok 
egyéb – talán nem annyira szakmai – érdekessé-
get is megtudhattok róla.

Csilla, mesélj egy kicsit magadról, honnan indultál, 
mindig erre a pályára készültél-e?

A Hunfalvi János Közgazdasági Szakközépis-
kolába jártam. Ez akkor is egy nagyon erős és 
magas színvonalat nyújtó és megkövetelő isko-
la volt. Bár már akkor is tetszett ez a terület, de 
először mérnök akartam lenni. Egy tanárváltás 
miatt én is irányt változtattam, s a gazdasági 
tárgyak felé fordultam. Már középiskolában is 
szerettem a kihívásokat, s azokat a feladato-
kat, amelyekben valami egészet lehetett alkotni. 
A monopolvállalatok gazdálkodásáról írt dolgo-
zatommal az országos középiskolai tanulmányi 
versenyen különdíjat nyertem, bírálóim szerint 
a dolgozat már akkor is megfelelt volna egy dip-
lomamunkának, pedig még csak 17 éves voltam. 
No, azóta is szeretek különböző témákat egy-egy 
cikkben körbejárni. 

Ilyen előzmények után értelemszerűen a Köz-
gázra mentem, s pénzügyi szakon végeztem. 
A diploma után sokszor elgondolkodtam azon, 
mit is tanultam tulajdonképpen az egyetemi idő-
szak alatt. Évek múlva tisztult igazán le a kép 
– az egyetemi évek igazi hozadéka az a szemlé-
let volt, amire ma is építem a munkámat. Az, hogy 
a végzendő feladatokat előre meg kell tervezni; 
mindent rendszerben kell nézni és látni, ki kell 
tudni emelni a sokaságból a lényeges dolgokat; 
a változásokat mindig górcső alá kell venni; az 
adott problémát különböző síkokban kell szem-
lélni, és nagyon fontos a megszerzett ismeretek, 
információk szintetizálása. Azt hiszem, hogy 
ezek a szabályok ma is minden munkához egy 
receptként szolgálhatnak bárki számára. 

Első munkahelyem a Magyar Távirati Iroda 
volt, ahol közel tíz évet dolgoztam különböző 
szakmai területeken. Először elemző közgaz-
dász, aztán belső ellenőr voltam. Nagyon fi a-
talon lettem vezető, először a deviza osztályt 

irányítottam, de rövid idő után már az egész 
pénzügyi főosztályt én vezettem. Ezek után az 
MTI nemzetközi menedzsere lettem, ahol az 
én kezemben futott össze több tucat külföldi 
hírügynökséggel kapcsolatos szerződéses és 
elszámolási rendszer. 

A szakmai elismerésen kívül ennek az idő-
szaknak a hozadéka az is, hogy 1988-ban ledok-
toráltam („dr. univ.”). A kutatási témám a „Gazda-
sági információ-kereskedelem” volt, ami akkor 
igazán merész témafelvetésnek számított. 

1989-ben volt szerencsém a doktori témám 
kapcsán egy hónapra állami ösztöndíjjal kijutni 
Bécsbe, ahol a kutatás mellett egy kicsit bete-
kinthettem abba, hogyan működnek a kisebb és 
nagyobb vállalkozások „Nyugaton”. 

Közben jött egy „tanulhatnék” hullám, 
s elkezdtem a könyvvizsgálói képzésre járni. 
Ahogy a vizsgáimat befejeztem, egy osztrák tulaj-
donú magyar könyvvizsgáló cég ügyvezetői állá-
sát pályáztam meg és nyertem el. Egy évet töl-
töttem itt el, de ez alatt az idő alatt megtanultam, 
hogyan dolgoznak az osztrák kollégák. A mai 
napig is az irodánk gyakorlatában sok elem szár-
mazik az akkori kinti tapasztalataimból, például 
a mérlegdossziék színrendszere, az alkalmazott 
irodai rend, a munkaidő nyilvántartása. 
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Jött egy pillanat, amikor azt mondtam: „Miért 
ne csinálnám ezt saját magamnak?” 1992-től 
kezdve építettem föl először a Stallum Kft-t, 
illetve később a Stallum logó alatt a Dr. Sallai 
 Kft-t, amelyben ma is könyvelünk, könyvvizsgá-
lunk, és tanácsadói tevékenységet végzünk part-
nereink részére.

Biztosan vannak olyanok, akik nem ismerik 
a Könyvelőiroda Vezetők Klubját, aminek te osz-
lopos tagja vagy. Mesélj egy kicsit erről, honnan, 
kitől jött az ötlet, mi a célja?

Az „oszlopos tag”-ság vajójában azt jelenti, hogy 
ezt én alapítottam. A szervezgetés egy szakmai 
jellegű baráti társaságból indult, és abból a hi-
ányérzetből, ami minden könyvelőben benne van: 
„Hogyan kellene? Jól csináltam?”. Főleg telefo-
non tartottuk egymással a kapcsolatot, s ha fon-
tos szakmai anyagra leltünk, azt faxon osztottuk 
meg egymással, illetve már volt egy kezdetleges 
internetes levelező csoportunk is. Maga a szer-
vezetté alakulás a 90-es évek közepe táján tör-
tént, amikor – egy baráti beszélgetésen –  Herich 
György a csapat mögé állt. A megállapodás na-
gyon egyszerű volt: ők adják a technikát és az 
infrastrukturális hátteret, mi pedig működtetjük. 
A KVK azóta deklarált szakmai szervezetté ala-
kult és töretlenül működik, aminek keretében egy 
nagyon aktív levelező rendszer él, s havonta ta-
lálkozunk szakmai klubdélutánra, ahol egy-egy 
témát saját magunk feldolgozunk, megbeszé-
lünk. Itt bárki felvállalhatja a témában való já-
ratlanságát, nehézségeit, kudarcait is, hiszen 
mindenki tudja, hogy – sajnos – ezt a szakmát 
100%-ban birtokolni nem lehet. Nagyon sokat se-
gítenek egymásnak a klubtagok, hiszen értik egy-
más nyelvét. 

A könyvvizsgálói kamarában is fontos tisztséget 
képviselsz, te vagy a könyvelői tagozat elnöke. 
Ez a feladatod pontosan mit takar?

A könyvvizsgálók tevékenységét a kamarai tör-
vény jelentősen korlátozza, a könyvvizsgálat 
mellett számviteli szolgáltatást, könyvelést vé-
gezhetnek. Ahogy közismert, az elmúlt években 
– több lépcsőben – megemelkedett a vállalkozá-
sok kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó érték-
határ. Ebből eredően a könyvvizsgálói piacon is 
egy elég jelentős krízishelyzet alakult ki, így egyre 
több könyvvizsgáló kolléga megélhetési szinten 
kötődik a könyveléshez. A könyvelői tagozatban 

rendezvényekkel, különböző munkamódszerta-
ni útmutatókkal igyekszünk segítséget nyújtani 
azoknak a könyvvizsgáló kollégáknak, akik köny-
velői tevékenységet is végeznek. 

Úgy tudom, könyvvizsgálókat és könyvelőket is 
oktatsz, illetve rendszeresen publikálsz. Melyek 
azok a helyek, ahol ilyen formában találkozhatunk 
Veled?

Igen. Rendszeresen oktatok számvitelt a köte-
lező mérlegképes továbbképzésen a Penta Unió 
Zrt-nél és a Vezinfó Kft-nél. Ezen kívül vannak 
szakmai jellegű és munkamódszertani előadá-
saim e két neves oktatási intézménynél, illetve 
egyéb szakmai szervezeteknél és vállalatoknál. 
Ezeknek az előadásoknak – talán – azért van si-
kere, mert túllépünk a Tartozik-Követel tételeken, 
és az adott témát, kérdést behelyezzük a környe-
zetébe és a hozzá kapcsolódó összefüggésrend-
szerben tárgyaljuk. Azt szoktam mondani az elő-
adásokon, hogy „úgy haladunk a témában, mint 
a Bocskai-sújtás: a szál megy előre, jobbra-balra 
teszünk egy-egy kanyart, visszatérünk a témá-
hoz, s megyünk tovább”.

Ugyancsak számviteli és munkamódszer-
tani kérdésekről szoktam írni havi rendszeres-
séggel a Könyvelők Lapjában. Emellett a Penta 
Unió 5percAdó oldalán könnyedebb és nehezebb 
témákra is vállalkozom.

A honlapunkon (www.stallum.hu) heti rend-
szerességgel jelentetek meg hírlevelet.

Mindezeken túl van saját könyvelőirodád is, amivel 
tagja vagy az egyesületünknek. Sokan azt mond-
ják, meg vannak a kapcsolataik, nincs szükségük 
efféle közösségekre, de gondolom a fentiek miatt 
bőven van tapasztalatod a szakmai szervezetek-
kel kapcsolatban. Mi az, ami miatt köztünk vagy 
és milyen előnyökkel jár számodra a tagságunk?

Úgy gondolom, ha már nincs egy egységes meg-
határozó szervezet, ami összefogná a szakma 
egészét, akkor legyen minél több szakmai szer-
vezet, akik a szakma egy-egy speciális részét 
képviselik, és ott próbálnak meg tenni a szak-
máért. 

Sok szervezetnek vagyok tagja, de persze 
mindhez nem lehet tartozni. 

Minden könyvelő számára fontos, hogy tar-
tozzon valamilyen szervezethez, s ott kapjon 
szakmai és emberi segítséget. Ezt a gondolko-
dást próbálom Nálatok is erősíteni.
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Szeptember 17-én küldtük ki azt a levelet, mely 
sokakat meglepett. Rendkívüli közgyűlést tar-
tunk, napirendi pontként pedig az alapszabály 
módosítást írtuk. Záporoztak a kérdések – külö-
nösen, mert a gálán „kiszivárgott”, hogy ez név-
változást is takar –, hogy miért, mi lesz az új név.

Bevallom, én is izgatottan vártam a rendkívüli 
közgyűlés napját, és kíváncsi voltam arra, vajon 
Ti is – itt a közgyűlésen megjelenő tagokra gon-
dolok – osztjátok majd véleményem, Ti is úgy 
látjátok a helyzetet, ahogy én.

Őszinte leszek, ez volt életem legnehezebb 
közgyűlése. Meg kellett hozni egy nehéz, de ugyan-
akkor egyértelmű és logikus döntést, és ezt „elfo-
gadtatni” a tagokkal. Eddig minden alkalommal 

egyhangú (kivéve persze a vezető tisztségviselő 
választásokat, ahol 1 tartózkodás is volt) döntés 
volt, de most felkészültem arra, hogy bizony lesz, 
aki nemmel, vagy tartózkodással voksol.

Érezhető, tapintható volt a feszültség a leve-
gőben. Minden jelenlévő tudta, hogy ez a rend-
kívüli közgyűlés egy nagyon-nagyon fontos lépés 
a sikeres jövőnkhöz, a tavaly megkezdett arculat-
váltás, és stratégia folytatása.

Miután megköszöntem a jelenlévőknek, hogy 
munkájukat lelkiismeretesen végzik, úgy, hogy 
a szakma szeretete mellett fontos az emberi és 
szakmai kiválóság, elmondtam, hogy „Mérföld-
kőhöz érkeztünk”. Idézek néhány gondolatot az 
elhangzottakból azoknak, akik nem tudtak eljönni 

A Minősített Könyvelők Egyesületének 
megalakulása

2015. LEGJELENTŐSEBB – SZÓ SZERINT –, RENDKÍVÜLI ESEMÉNYÉRE KERÜLT SOR 
OKTÓBER 26-ÁN. A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSEN DÖNTÉS SZÜLETETT: ÚJ NÉVEN FOLYTATJUK 
TEVÉKENYSÉGÜNKET. A MIÉRTRŐL OSZTUNK MEG NÉHÁNY GONDOLATOT...

A sorsdöntő pillanat: az egyesület tagjai egyhangú IGEN szavazatokkal döntenek az új névről
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erre az alkalomra, hogy mindenki számára nyil-
vánvalóvá váljék a névváltásunk oka.

„A kezdeti törekvéseket, kezdeti célokat, melye-
ket az egyesület megalakításakor megfogalmaz-
tunk, hogy a minőséget, minőségi könyvelőket lát-
hatóvá tegyük, ezt már elértük és meghaladtuk, 
ezért változnia kell az egyesületnek is.

Kezdetben a minőség fókuszba állítása elég 
volt, azonban mára ez már kevés.

Azért kell megváltoztatni egyesületünk nevét, 
mert céljainkat, törekvéseinket jobban kifejezi az új 
név. Ez objektívvá, transzparenssé teszi, összessé-
gében mindazt, amit csinálunk, jobban kifejezi.

Emellett – mivel a minőség egy szubjektív foga-
lom –, nagyon sok támadás is ért minket. Sokan 
kifogásoltak minket a nevünk miatt. A konkuren-
sek, könyvelők, nem értették, ezért szeretnénk, ha 
az egyesület által támasztott szempontrendszer 
objektív és transzparens lenne, és a minőséget 
intézményesítené. Ezért azt javaslom, hogy 

Minősített 
KÖNYVELŐK 
Egyesülete

néven folytassuk tovább a tevékenységünket, és 
azt a követelményrendszert, amit a minőség leírá-
sára használtunk, alakítsuk át egy objektív, transz-
parens minősítési rendszerré. 

A jövőben tehát azokat a szempontokat, krité-
riumokat, mellyel leírtuk a minőségi könyvelőket, 
egy objektív, minősítési szempontrendszerré alakít-
juk. Ez magasabb színvonalat, nagyobb értéket kép-
visel. Magasabb értéket képvisel a minősítési tanú-
sítvány, mint a jelenlegi, Minőségi Könyvelők Klubja 
Egyesületi tagság.

Elmondanék még néhány további gondolatot 
a változással kapcsolatban:

 – mivel a szempontrendszer objektív lesz, a ké-
sőbbiekben – szükség esetén – rugalmasan 
alakítható a megváltozott elvárásoknak, ameny-
nyiben például a kormány bevezeti az új Pénz-
ügyi Ágazati Közfelügyeleti rendszert, gyorsan 
és objektíven, hitelesen változtatni tudunk a mi-
nősítésünkön;

 – a külvilág számára jobban kifejezi tevékenysé-
günket, céljainkat a minősített jelző; 

 – magasabb szintű kapcsolatot tesz lehetővé 
a szakmával és a jogalkotókkal.

Röviden tehát a lényeg az, hogy kezdetben csak 
meg akartuk magunkat különböztetni, mára viszont 
jobban leírja a tartalmat, amit csinálunk ez az új név.

A minősítés valódi értéket képvisel, szakmailag 
pedig egy legitim megközelítés, mely lehetőséget 
ad az újabb célkitűzésnek, amit én úgy fogalmaz-
nék meg, hogy Magyarország legmeghatározóbb 
könyvelői szervezetévé válni. Nem mennyiségileg, 
hanem tartalmában.

A későbbiekben pedig majd közösen eldöntjük, 
hogy hogyan tovább, hogyan, miben fejlődjünk.”

Talán nem meglepő – azonban számomra 
igenis az volt –, hogy szavazáskor a jelenlévők 
egyhangú IGEN szavazattal támogatták a javas-
latot, melyet ezúton is nagyon köszönök.

Az új alapszabályt, jelenléti ívet, jegyzőköny-
vet, és minden, a módosítás bejegyzéséhez szük-
séges további dokumentumot másnap leadtunk 
a Budapest Környéki Törvényszékre. Ahogy az 
a nonprofi t szektorban lenni  szokott, beadvá-
nyunkra novemberben hiánypótló végzést kap-
tunk a Törvényszéktől, így decemberben – lap-
zártánk után – egy ismételt közgyűlést tartunk, 
ahol a végzésben felsoroltakkal kiegészítjük az 
alapszabályunk szövegét.

Hiszem, hogy ez a változás – abban az eset-
ben is, ha esetleg még kételkedtek – hosszú 
távon nagyon pozitívan fogja befolyásolni mun-
kánkat, ezért kérem, hogy akik esetleg érzelmi 
okokból (mert megszerették a régi nevünket) 
kicsit még ódzkodnak ettől az új névtől, próbál-
janak meg pozitívan hozzáállni a változáshoz! 
Köszönöm!

A napi eseményekhez az is hozzátartozik, hogy 
a közgyűlést követően a megjelent tagoknak pá-
lyázati tanácsadónk – dr. Szabó Bence – is tartott 
egy rövid, de annál tartalmasabb előadást a pá-
lyázatokról...

Harkai István
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Sok kicsi sokra megy: 3.287.371 Ft 

Minőségi könyvelők ide-minőségi könyvelők oda, 
bevallom, én – ahogy tavaly, úgy idén is – a pos-
tát vártam, hogy mikor jön meg végre a NAV ér-
tesítése arról, hogy mennyi felajánlás érkezett 
hozzánk az SZJA 1%-ok tekintetében.

Eltelt pár nap, míg felvilágosított valaki, hogy 
bizony azt már nem postán küldik, hanem le kell 
kérdezni az ügyfélkapun. Épp Budapesten volt 
dolgom, Ildikónak kiadtam hát a feladatot, hogy 
nyomozza ki, kérje le az értesítést. Ő lekérte, 
és lefényképezte a levél „érdemi részét”, majd 
átküldte a fényképet a telefonomra. Épp kocsi-
ban voltam, az autópályán tartottam az iroda 
felé, mikor megjött az üzenet. Menet közben néz-
tem, hogy jól látok-e, mert persze, hogy a fránya 
fotó fektetve jelenik meg, ráadásul csak nagyon 
kicsiben... Nem tudom leírni az érzést, ami elfo-
gott abban a pillanatban, mikor megláttam 
a számokat. Ez tényleg ennyi? Még az is meg-
fordult a fejemben, hogy valamit összekevertek 
„odafönn”, és téves ez az értesítés, vagy valaki 
megviccelt, és meghamisította ezt a pdf-et vala-
hogy. Ez nem lehet! Hiszen tavaly csak 1,6 MFt 
volt, és bár többen vagyunk, de akkor is maxi-
mum 2,5 MFt lehet – ennyit gondoltam. Logiku-
san meg is indokoltam ezt a maximumot. Nem 
mindenki gyűjti nekünk az SZJA 1%-okat, sok 
szívügy lehet: óvoda, iskola, kórház, stb. Emellett 
sokak nem veszik majd a fáradtságot, nem olvas-
sák el, amiket írunk, nem érdekli a tagság egy 
részét, hogy mit csinálunk, csinálnánk a támo-
gatásból, hiszen mondjuk csak a hirdetést vagy 
épp a szakmai tanácsadást veszik igénybe. Nos, 
tévedtem. És immár szégyellem magam. Hagy-
tam magam mindvégig a negatív irányba, nega-
tív gondolatok által befolyásolni ahelyett, hogy 
azt mondtam volna ki hangos szóval: BÍZOM 
BENNETEK! De hát oly’ sok negatív tapasztalat 
ért már. Érdektelenség, közöny, nemtörődöm-
ség. Olyanoktól, akiktől egyáltalán nem vártam. 

Végig, az irodába vezető úton ezek a gondolatok 
cikáztak bennem. Tényleg ez lehet? Visszaérve 
megrendülten rogytam le, és bámultam a papírt. 
3.287.371 Ft. És bevallom, meghatódtam. Átfu-
tott bennem az a sok-sok arc, sok-sok ismerős, 
akivel az elmúlt években találkoztam. És tudom, 
hogy olyanok is segítettek – csendben, némán 
a háttérben –, akikkel még egyáltalán nem talál-
koztam. Hány és hány könyvelő tartotta szem 
előtt – az ország legkülönbözőbb pontjairól – 
azt az ügyet, amit közösen mondtunk ki több, 
mint 5 éve. Könnyekig ható érzés volt ebbe bele-
gondolni. Olyan öröm, melyet senki nem vehet el 
tőlem, és minden sikernél többet ér. Mindannyian 
vágyunk az elismerés után, nos számomra ez 
volt az, mikor az eddigi munkám visszaigazolást 
kapott. Hihetetlen megdöbbentő érzés volt, egy-
ben azonnal nyomott a felelősség súlya is, hogy 
mennyiszer és mennyiszer gondoltatok ránk, 
az év első hónapjaiban, ezt meg kell köszönni. 
De nem elég a köszönet, ennél sokkal több kell, 
hiszen fantasztikus tettet vittetek végbe. Nehogy 
félreértsen bárki is! Lehet hogy sokak nem hiszik 
el, de én ezzel az értesítéssel elsősorban nem 
pénzt, hanem óriási bizalmat kaptam! Visszaélni 
ezzel a bizalommal pedig főbenjáró bűn! És mikor 
nyilvános lett a NAV adatbázisa, és végre lehetett 
tudni azt is, hogy hány bevallást jelent ez a hatal-
mas összeg, méginkább megdöbbentem. 

1 223 db 
FELAJÁNLÁS

Ha röviden, érzéketlenül akarnám elemezni, 
azt mondanám: „Igen, ilyen, amikor a könyvelők 
összefognak.” De ez több puszta összefogásnál. 
Ez már nem csak az a „na jól van, beírom, hogy 
örüljön” kategória, hanem hit. Hit a közös célja-
inkban. Hit a jövőnkben. Hit abban, hogy igenis 
változni és változtatni tudunk! Még akkor is, ha 

SOK KICSI SOKRA MEGY, EZT EDDIG IS TUDTUK. DE HOGY ENNYIRE, AZT NEM SEJTETTÜK! 
MIVEL RENGETEG GONDOLAT, ESEMÉNY KAPCSOLÓDIK A TÉMÁHOZ, ÚGY ÉRZEM, MUSZÁJ AZ 
SZJA FELAJÁNLÁSOKNAK KOMOLY TARTALMAT SZENTELNÜNK MAGAZINUNKBAN. TESSZÜK 
EZT AZÉRT IS, MERT MINDANNYIAN RÉSZESEI VAGYTOK ENNEK A SIKERNEK!
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ellenszél fúj, akkor is, amikor nehéz és reményte-
len a küzdelem, mert NEM VAGYUNK EGYEDÜL! 
És ha eddig kételkedett is valaki, most már min-
denki számára nyilvánvalóvá kell, hogy váljon, 
a mi egyesületünk egy CSAPAT. Egy olyan csa-
pat, aminek lelke, szíve van, ami elevenen lüktet! 
Ez pedig a tagokban – Benned is – az a remény, 
hogy igenis tudunk tenni, akarunk tenni a jövőn-
kért, a vállalkozókért, a szakmánkért! 

Emellett szótlanul elmenni, elintézni a tényt 
annyival, hogy „Igen, jó sok a kapott 1%” – nem 
lehet, én legalábbis nem tudok. Magyarország 
sok esetben a széthúzás, a megosztottság 
hazája. Most azonban megtapasztaltam, hogy 
van valódi szakmai összefogás. Kiderült szá-
momra (és bízom benne, mindannyiótok szá-
mára is), hogy az olykor kemény bírálatok mögött 

nem tömegek állnak, hanem csupán egy-két csa-
lódott kolléga, aki sajnálatos módon valami miatt 
nem tud már hinni, bízni a jövőben.

Hálásan 
KÖSZÖNÖM

Köszönöm, hogy – amennyiben lehetősége-
tek volt rá – segítettetek/segítetek abban, hogy 
a magánszemélyek rendelkezzenek, és részünkre 
rendelkezzenek adójuk 1%-ával. Köszönöm, hogy 
ezt akkor is szem előtt tartottátok, amikor csak 
néhány száz forint sorsáról volt szó, mert bízom 
benne, immár mindenki számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy igaz a mondás:

SOK KICSI
SOKRA MEGY

Hogy jövőre mennyi lesz a felajánlás összege, már nem merem megjósolni, de őszintén bízom abban, 
hogy ti is úgy látjátok, hogy a köszönetem mellett a kapott támogatás lelkiismeretes felhasználása 
is szívügyem. Ezért kérem, hogy a néhány hónap múlva előttünk álló, szja-bevallás készítési idő-
szakban ismét gondoljatok ránk, mert minden felajánlás, minden forint számít! Amennyiben továbbra 
is támogatod a munkánkat,  hálásan köszönjük!  

ÍME AZ ADÓSZÁMUNK: 18032358–1-13

Sok esetben bennem is felmerülnek támogatá-
sok, adományok kapcsán a kérdések, hogy: Való-
ban helyes támogatni az ügyet? Jó helyre megy 
a pénz? Nos, könyvelők vagyunk, kollégák, szinte 
barátok. Ti joggal várhatjátok el a részletes be-
számolást a kapott támogatásról, én pedig öröm-
mel teszek eleget a ki nem mondott kérésnek.

2014-ben kapott támogatásból:
 – Kiadtuk a „Hogyan tett tönkre a könyvelőm?” 

c. könyvet, és nyomtunk belőle 2000 pél-
dányt. Jó, ha tudjátok, hogy a könyv on-line 
formában is eljutott több ezer vállalkozóhoz.

 – Szerveztünk 2 kisvállalkozói napot, melyen 
több tucat vállalkozót „okítottunk”.

 – Meghirdettük a könyvelő kereső szolgáltatá-
sunkat, amely több, mint 294.000 embert ért el.

 – Csökkentettük – a működési költségre elszá-
molható rész felhasználásával – a rövid lejá-
ratú kötelezettségeink/kölcsöneink összegét.

2015-ben kapott támogatásból:
 – Megszerkesztettük a „Jegyzett tőke eme-

lés lépésről-lépésre” című e-book-ot, amit 
 INGYENESEN tölthettetek le.

 – Csökkentettük – a működési költségre elszá-
molható rész felhasználásával – a rövid lejá-
ratú kötelezettségeink/kölcsöneink összegét.

És ami még hátravan:
 – Fedezzük a névváltozás miatt felmerült plusz 

közvetlen költségeinket (összes tagsági ok-
irat + kitűző cseréje), így nem lesz szükség 
egyszeri plusz befi zetés előírására.

 – Átalakítjuk szakértőink szerződéseit, így ga-
rantáltan 5 munkanapon belül választ adunk 
kérdéseitekre.

 – Nagyon aktív médiatevékenységbe kezdünk, 
mely terveink szerint felülmúlja az összes ed-
digi megjelenésünket, így sokkal ismertebbé 
fog a közeljövőben válni egyesületünk.

 – Elkészítjük az „Alapvető munkáltatói ismere-
tek” című kiadványt, melyből minden tagunk 
részére 3 példányt postázunk, terveink sze-
rint 2016 elején.

 – Szervezünk 2016 tavaszán 3 kisvállalkozói 
napot, melyen több, mint 100 vállalkozót 
fogunk tanítani (ezeken a rendezvényeken 
Ti jelképes részvételi díjért vehettek részt!).

MIRE HASZNÁLTUK /HASZNÁLJUK FEL A KAPOTT SZJA 1%-OS 
TÁMOGATÁST?

Harkai István
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Beszámoló a Könyvelői Nívó Díj 
átadásáról

Mivel a tavalyi évben elmaradt a Könyvelői Nívó 
Díj odaítélése, idén kétszeres izgalommal vártuk 
a legnagyobb rendezvényünket. Már év elején el-
kezdtük a szervezést – a patinás hely lefoglalá-
sát –, bízva abban, hogy sikerül támogatókat sze-
rezni az idén, hiszen nélkülük nem sikerült volna 
ilyen sikeresen lebonyolítani a rendezvényt. Ezú-
ton is köszönetet kell mondjuk a NOVITAX-nak, 
valamit Timár Gábornak, akik jelentős támogatá-
sukkal hozzájárultak a valóban szuper este lebo-

nyolításához. De rajtuk kívül sokan adtatok ado-
mányt, amit ezúton is nagyon köszönünk!

Milyen is volt ez az este? Ahogy a gáláinkon 
lenni szokott, most is pontosan – rövid megnyitó-
beszédekkel – kezdtünk. Harkai István, elnökünk 
után Pankucsi Zoltán (a Nemzetgazdasági Minisz-
térium adóügyekért felelős helyettes államtit-
kára) mondott néhány szót a jelenlévőknek, majd 
a rendezvény fővédnöke, dr. Vincze Gábor (Pest 
megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi- 

SZEPTEMBERBEN DÍJAZTUK AZOKAT, AKIK BIZONYÍTOTTÁK, HOGY NEM ÁTLAGOS 
SZÍNVONALAT KÉPVISELNEK A KÖNYVELŐK KÖZÖTT. A 8 ÉRVÉNYES PÁLYAMUNKÁBÓL KÉT 
GYŐZTEST HIRDETTÜNK, MAJD ADTUK ÁT RÉSZÜKRE A KÖNYVELŐI NÍVÓ DÍJAT, VALAMINT 
A KÖZÖNSÉGDÍJAT. A TÖBBI PÁLYÁZÓ OKLEVELET KAPOTT, MELY FELJOGOSÍTJA ARRA, HOGY 
A „KÖNYVELŐI NÍVÓ DÍJRA JELÖLT KÖNYVELŐIRODA” CÍMET VISELJE.
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és Iparkamarának főtitkára) köszöntötte a vállal-
kozók nevében a jelenlévőket. A köszöntőbeszé-
dek után következett a díjak átadása, miközben 
elnökünk néhány kulisszatitkot árult el a szava-
zások, pontozások kapcsán. Elsőként a Könyve-
lői Nívó Díj Közönségdíját adtuk át, melyet egy 
kecskeméti tagunk, Mészáros Anikó nyert el idén. 
Ezt követően került sor a szakmai díj átadására, 
mely előtt elhangzott, hogy a zsűri által összesen 
adható 400 pontos versenyben az első helye-
zett mindössze 1 ponttal előzte meg a második 
pályázatot. E nagy izgalmat – no és egy kis dob-
pergést – követően hirdettük ki a győztes pályá-
zót, Nagy-Horváth Katalin személyében, aki egy 
érdi könyvelőirodát vezet.

A díjak átadását követően a svédasztalos 
vacsora következett, melyben mindenki megta-
lálhatta a kedvére valót (érthető okokból most 
nem soroljuk fel azt a sok fi nomságot, melyet 
felkínáltak nekünk…). Vacsora után Maksa Zoltán 
humorista műsorát láthatták, hallhatták a jelen-
lévők (sokak számára okozott kellemest megle-
petést ez a műsor, és csak később vallották be, 
hogy bizony kicsit tartottak tőle, hogy milyen is 
lesz ez a 40 perces „stand-up”).

A műsor után végre a zenekar is „szót kapott”, 
és elkezdhették játszani az örökzöld, vagy épp 
mai slágereket, igen jó hangulatot teremtve. 
No persze mindenki másért jött. Volt, aki ismer-
kedni, kapcsolatot építeni az ország különböző 
területein dolgozó tagokkal, volt, aki számára 
csapatépítés volt az este, mert kollégáival együtt 
érkezett, míg voltak olyanok is, akik végre párjuk-
kal tölthettek el egy kellemes estét.

De volt még rendhagyó esemény az este 
folyamán: jó hangulatú, profi  fotó helyettes 
államtitkár úrral, vagy épp elnökünkkel.

Szeptember elején – a rendezvény szervezé-
sének melegében – kaptuk az információt, hogy 
bizony van olyan résztvevő, aki szívesen vinne 
tombolatárgyat, ezzel is hozzájárulva a remek 
estéhez. Örömmel vettük a felajánlást, amit gyors 
telefonok követtek, mígnem több tucat ajándék, 
felajánlás gyűlt össze. Nemcsak a PMKIK, és az 
NGM lepett meg minket fi nom, vagy épp hasznos 
ajándékokkal, de bizony a résztvevők is kitettek 
magukért. Volt 15.000 Ft értékű vacsora utalvány, 
kiváló borok, gyönyörű asztali díszek, fi nomsá-
gok, értékes kozmetikumok, felsorolni sem lehet 
a tárgyakat, melyek megtöltöttek egy asztalt.

Váratlan meglepetés is érte a jelenlévő Höl-
gyeket, hiszen a teremben valamennyi férfi ú 
a tombolát követően gyertyát ragadott, és felkérte 
párját egy hangulatos gyertyafény keringőre.

Ezt követően sem állt azonban le a „buli”, 
hiszen távolság ide – távolság oda, sokan még 
éjfél után is a parketten ropták a táncot.

Bízunk benne, 
hogy jövőre ismét találkozunk!
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Regionális szervezeteink alakultak

Nem titkolt célunk, hogy azt az összefogást, amit 
„központilag” mi már megtapasztaltuk, helyi, re-
gionális szinten mindenki számára érezhetővé, 
kézzelfoghatóvá tegyük.

Bizonyára tudod, hogy vannak megyék, ahol 
eddig is jól működtek a „Klub-Est” névre hallgató 
összejövetelek, amely remek alkalom a kapcso-
latépítésre, és kötetlen szakmai beszélgetésre, 
ötletelésre. Ezek a kis létszámú, baráti beszélge-
tések sok esetben beindítói a nagyobb projektek-
nek, gondoljunk csak a könyvelői szerződésminta 
megalkotására, melyet egy gyulai összejövetelt 
követően vetettek fel a helyi tagok, és ennek gyü-
mölcsét valamennyi tag élvezi.

Most új lendületet, teret adtunk ezek-
nek a találkozóknak, lehetőséget biztosítva 
 MINDENKI számára, hogy részt vegyen ilyen 
különleges szakmai rendezvényen. Ha esetleg 
az adott megyében nem is, de a szomszédos 
megyében mindenképp lesznek majd találkozók. 

Bevalljuk, nehéz dolgunk volt, hogy kiala-
kítsuk ezt a fajta felosztást, és egy-egy régiót 
jól határoljunk körbe, hozzájuk pedig megfelelő 
vezető személyt találjunk, aki elvállalja a megye 
(vagy régió) vezetését. Nehéz dolgunk volt azért 
is, mert taglétszámunk sem egyenlő arányban 
oszlik meg megyénként, hanem igen komoly 
eltéréseket tapasztalunk. Legtöbb tagunk (Pest 

Észak-Nyugat magyarországi régió

Közép-Nyugat magyarországi
régió

Dél-Nyugat magyarországi 
régió

Dél-
magyarországi 

régió

Közép-
magyarországi 

régió

Alföldi régió

Északi régió
Észak-Keleti régió

Csongrád 
megyei
 régió

Békés 
megyei
 régió

A 2015-ÖS ÉV EGYIK LEGJELENTŐSEBB VÁLTOZÁSA, MONDHATNI BELSŐ FEJLESZTÉSE 
AZ, HOGY AZ ORSZÁGOT RÉGIÓKRA OSZTOTTUK FEL, AHOL IDŐRŐL-IDŐRE LEHETŐSÉGET 
BIZTOSÍTUNK TAGJAINK SZÁMÁRA A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSRA. EZÁLTAL MINDENKI 
SZÁMÁRA MEGADATIK A LEHETŐSÉG, HOGY SZÓBAN IS ELMONDJA VÉLEMÉNYÉT, ÖTLETEIT, 
ÍGY AKTÍVAN KAPCSOLÓDJON BE EGYESÜLETÜNK ÉLETÉBE.
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megyét nem számítva, ahol – e cikk írásakor – 
66 tagunk volt) Győr-Moson-Sopron megyé-
ben volt, 32 fővel, míg Heves megyében csupán 
3 könyvelő az, aki hozzánk tartozik. Mindent egy-
bevéve megalkottuk egyesületünk „felosztását”, 
melyet a beérkező igényeken kívül taglétszá-
munk folyamatos növekedése is indokolt.

Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi, kezdeti 
felosztás természetesen az idő előrehaladtával 
nagymértékben változhat!

A helyi szervezetek több helyen is megkezdték 
a munkát, a rendezvények, kerekasztal-beszélge-
tések szervezését, ahol lehetőséget biztosítanak 

Egy jó hangulatú, őszi összejövetel. Helyszín: Győr

Csongrád megyei régió alakuló ülése október végén

arra, hogy a virtuális térből kilépve, személyes 
kapcsolatokon keresztül aktívan bekapcsolódjon 
mindenki az egyesület életébe. 

Fentieken kívül november 26-án az Észak-
Nyugat magyarországi régió, november 30-án az 
Alföldi régió, december 2-án a Dél-Magyarországi 
régió, december 7-én pedig a Közép-magyar-
országi régió tartotta/tartja első összejövetelét, 
ahol az ismerkedésen kívül sok-sok hasznos 
információ is elhangzik majd például az új, köz-
felügyeleti rendszer kezdeti lépéseiről, a minisz-
tériumi megbeszélések kulisszatitkairól…

Kérünk/biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a jö-
vőben ezeken a kis létszámú, de annál hasznosabb 
összejöveteleken, mert a helyi aktivitással hihetetle-
nül sokat tudunk tenni a közös céljaink elérése felé! 

Az alkalmak fő célja, hogy 

ISMERJÉTEK MEG EGYMÁST, SEGÍTSÉTEK 
EGYMÁST HELYI SZINTEN, ÉS SEMMIKÉPP 

NE KONKURENCIÁT, HANEM KOLLÉGÁT 
LÁSSATOK EGYMÁSBAN!
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Ami terjedelmi okokból kimarad a felsorolásból, 
mert külön cikkben foglalkozunk a témával, ezért 
ne itt keressétek:

 – szeptember 05. XVIII. Üzletember találko-
zó és sportnap,

 – szeptember 26. Könyvelői Nívó Díj átadó 
gálaest,

 – október 26. rendkívüli közgyűlés: névvál-
tásunk,

 – november 11. Regionális szervezeteink 
megalakítása.

07.27. 
I. egyeztetés az NGM-nél az új közfelügyeleti rend-
szerrel kapcsolatban
Természetesen mi sem maradtunk ki a tervezett 
felügyeleti szervvel kapcsolatos minisztériumi 
egyeztetésből.

Azt gondoljuk – mivel mi ezt a fajta mun-
kát (fellépés a kontár könyvelők ellen) több, 
mint 5 éve aktívan végezzük – igen konst-
ruktívan fogunk hozzájárulni a leendő szer-
vezet alapjainak lerakásában (már az első 
egyeztetésen elhangzott az NGM részé-
ről tőlünk vett gondolat), konkrétan az álta-
lunk „leterheltségi mutató”-nak hívott, minő-
ségi paraméter volt szimpatikus az NGM-nek.
Bízunk abban, hogy az elkezdődött munka 
továbbra is a gyakorló szakemberek aktív bevo-
násával fog zajlani, így a kormányzati elkép-
zelés valóban a szakma érdekeit fogja védeni, 
ugyanakkor nagyon meglepődnénk, ha néhány 
hónapon belül működne a leendő felügyeleti 
szerv, hiszen rengeteg kérdés vár még tisztá-
zásra, melyek újabb és újabb egyeztetéseket 
igényelnek.

08.21. 
Videointerjú elnökünkkel
Pongor-Juhász Attila – az egyik legismertebb vál-
lalkozói tanácsadó – a nyár folyamán hosszasan 
faggatta elnökünket a könyvelőkről, vállalkozókról. 
A kétrészes interjú elérhető  Pongor-Juhász  Attila 
blogján „Aki a vállalkozókért dolgozik!” címmel. 

08.24. 
Átléptünk egy újabb lélektani határt
A nyár kellős közepén (ahogy mondani szokták, 
hogy „mikor a fű se nő”) átléptük a budapesti 
taglétszám tekintetében a 100 főt (országos vi-
szonylatban pedig ekkor haladtuk meg a 350 ta-
got). Örömmel jelentjük, hogy a taglétszám folya-
matos növekedése azóta is fennáll… 

09.15. 
Előadás Szigetszentmiklóson
Szigetszentmiklóson jártunk, ahol ismét ked-
venc témájában tartott előadást elnökünk: Mit te-
hetünk az alacsony könyvelési díjak és a kókler „kol-
légák” ellen? címmel. Köszönjük az érdeklődést, 
és a fi gyelmet (és persze azt, hogy ismét bővült 
a csapatunk).

Mindig örülünk, ha alkalom adódik a könyve-
lőkkel való személyes találkozásra... 

09.22. 
Megjelent a „Jegyzett tőke emelése 
lépésről lépésre” című e-book kiadványunk!
Sokak számára je-
lent segítséget leg-
újabb kiadványunk, 
mely a hamaro-
san „slágertémává 
váló”, jegyzett tőke 
emelés kérdéskörét 
járja körül.
Az e-book elkészí-
tését a kapott SZJA 
1%-ok összegéből 
fedeztük, és őszin-
tén bízunk abban, 
hogy sikerült egy 
mindenki által való-
ban nagyon hasznos, és gyakorlatias kiadványt 
összeállítani, melyben nem csak a könyvelési té-
teleket, hanem a jogi- és adózási szempontokat 
is összefoglaltuk. Az e-book letölthető bejelent-
kezés után a „LETÖLTÉSEK” menüpont alól, míg 
egyesületen kívüli könyvelők 3.900 Ft-os áron 
juthatnak hozzá a kiadványhoz.

Közelmúlt eseményei

500.000 Ft

3.000.000 Ft 

500 000 Ft500.000 Ft
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09.23. 
Immáron „szokásos kiállítás” 
a Könyvelők Országos Találkozóján
Lassan úgy hozzá tartozunk a Könyvelők Orszá-
gos Találkozójához, mint a vállalkozóhoz a szám-
latömb. Köszönjük mindenkinek, aki odajött hoz-
zánk, meglátogatta tagként a „V.I.P. részleget”, 
hiszen olyan dolgokkal készültünk, amik sehol 
máshol nem voltak (és nem lesznek) elérhetőek. 
Köszönjük azoknak a könyvelőknek is, akik itt sza-
vaztak nekünk bizalmat, és megtiszteltek minket 
azzal, hogy sorainkba léptek. Külön köszönjük 
Berényi Mariann bizalmát – aki transzferár szak-
értőként, és könyv szerzőjeként csatlakozott hoz-
zánk, ezzel is bővítve egyesületünkben már meg-
található „Celeb tagok” csapatát!

09.29. 
„Tiltakozás az on-line raktárkészletekkel 
kapcsolatban”
Megjelent egyesületünk MTI sajtóközleménye, 
melyben leírtuk, hogy miért nem értünk egyet 
Parragh László „kössük be a cégek raktárkészle-
tét is a NAV-hoz”, korábban elhangzott ötletével...

09.29.
Tanácsadó partnerünk – az ADINTRADE Kft. – 
szervezett tagjaink részére egy ingyenes elő-
adást. Az előadást követően természetesen 
a résztvevők kérdezhettek is a termékdíjjal, illetve 
az elhangzottakkal kapcsolatban, melyre azon-
nal válaszoltak is a szakértők.

10.16. 
II. egyeztetés a közfelügyeleti rendszerrel 
kapcsolatban
Ismét hivatalosak voltunk egy megbeszélésre, 
a többi szervezet vezetőivel együtt. Az NGM ko-
rábbi javaslata alapján most a képzéseket vettük 
górcső alá, minden jelenlévő elmondhatta véle-
ményét ezzel kapcsolatban. Rengeteg ötlet hang-
zott el, de ami körvonalazódni látszik az az, hogy 
rövid távon (1–2 éven belül) egységesíteni sze-
retné a kormányzat a könyvelők, adótanácsadók, 
adószakértők, könyvvizsgálók továbbképzési 
rendszerét. Nagyon valószínű, hogy néhány éven 
belül a regisztrált mérlegképes könyvelők tovább-
képzési rendszere oly módon fog változni, hogy 
nem 1, hanem 2 vagy 3 év alatt kell majd össze-
gyűjteni a szükséges kreditpontokat, ami a jelen-

legi rendszerhez képest nagyobb rugalmasságot 
ad a könyvelőknek. Ezen kívül még számos javas-
lat elhangzott, pl. az on-line képzésekkel, valamint 
az utólagos számonkéréssel kapcsolatban, azon-
ban ezek olyan gyerekcipőben járó elképzelések, 
hogy nem látjuk értelmét egyelőre annak, hogy 
részletesen bemutassuk, hiszen alapjaiban vál-
tozhat még minden ötlet, javaslat.

11.16.
Megalakult a szakértői csapatunk
Október végén elindítottuk, majd a jelentkezőket 
„vizsgáztattuk”, végül november közepén aktívan 
el is indult annak a szakértői csapatnak a munká-
ja, melynek igen komoly feladata lesz a jövőben. 
Beláttuk, hogy sajnos sok esetben hosszú reak-
cióidővel reagáltunk a szakmai hírekre, cikkekre, 
nyilatkozatokra, mert volt, hogy az információ-
hoz nem azonnal jutottunk, hiszen e tevékeny-
ségnek nem volt felelőse. Ennek a kis csapatnak 
a feladata a jövőben az, hogy minden újdonság-
ra, NAV közleményre, ill. médiában elhangzott 
információra – amennyiben szükséges – véle-
ményt fogalmazzon meg, és ha a tagjai úgy lát-
ják, kiemelt fontosságú ügyként kezeljük majd az 
adott szakmai témát.

11.26. 
Részvétel jubileumi rendezvényen
A Zara László által vezetett, Magyar Adóta-
nácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos 
Egyesületének (sokak által csak „Adókamará-
nak” hívott szervezet) jubileumi, megalakulásá-
nak 25. évfordulójára rendezett rendezvényére 
kaptunk meghívást, melyre természetesen igent 
mondtunk, így első kézből tudunk beszámolni 
erről az eseményről. Biztosak vagyunk abban, 
hogy többeknek talán furcsa egy ilyen jellegű 
beszámoló, hiszen ezt a „konkurencia reklá-
mozásának” tartják, de mi egyáltalán nem így 
gondoljuk. Már csak azért sem, mert az „Adó-
kamara” elnökségének több tagja egyesületünk 
tagja is. Rajtuk kívül több tagunkkal találkoz-
tunk a rendezvényen, mely erősítette azt a régi 
kijelentésünket, hogy nem zárja ki két szakmai 
egyesületi tagság egymást, sőt, épp ellenkező-
leg! Mások vagyunk, és ezzel a mássággal nem-
hogy gyengítjük, hanem erősíthetjük egymást, 
a szakmát, a tagjainkat! 

Kíváncsian hallgattuk meg tehát az elnök 
visszatekintését az elmúlt 25 évre.
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A megnyitóbeszédben elhangzott a 25 évvel 
ezelőtti, kis létszámú „alakuló ülés”, mely most, 
a maréknyi szakemberből már 1.100 fős szerve-
zetté bővült. 

A szakmai képzés, a szaktudás egymás közti 
megosztását fókuszba helyezve tudott sikeresen 
fennmaradni az egyesület, melyre valóban óriási 
szükség van a jelenben is, hiszen a könyvelői, adó-
tanácsadói, könyvvizsgálói szakma elképzelhetet-
len a mai napig a szakmai tudás folyamatos szin-
ten tartása, a jogszabályok követése nélkül. Ehhez 
ad segítséget ez az – immáron joggal mondható  
– nagy múltú szervezet az általa szervezett konfe-
renciákkal, és a szakmailag jól képzett előadókkal.

Az ünnepi rendezvényen – meghívott vendég-
ként – Dr. Varga Árpád, a NAV elnökhelyettese is 
részt vett, és rövid előadásában a NAV (APEH) 
elmúlt 25 évéről beszélt. Azt gondoljuk, a jelenlé-
vők valamennyien megdöbbenten hallgatták az 
elhangzott számokat a különböző jogszabályok 
és adóbevallások paragrafus, ill. sorainak darab-
számának változásával kapcsolatban.

Ezt követően alapító- és elnökségi tagok 
beszámolója következett a sok-sok évvel ezelőtt 
történtekre, melyek színesítették az oly’ sokszor 
száraz hétköznapokat.

Az ünnep alkalmával jubileumi oklevelek 
is átadásra kerültek azoknak a tagoknak, akik 
20, vagy több éve tagjai a szervezetnek, majd 
az ünnepi torta felvágása után kötetlen beszél-
getésre volt lehetősége a megjelent több száz 
egyesületi tagnak.

Ezúton is gratulálunk az elmúlt, 25 év alatt 
elért sikerekhez, és kívánjuk, hogy az Adótanács-
adók Egyesülete továbbra is a magas színvonalú 
szakmai képzést szem előtt tartva végezze tevé-
kenységét!

És ami még hátravan – november végi lapzártán-
kat követően sem áll meg az élet 2015-ben, még 
két „központi szervezésű” eseményen találkozunk 
Veletek.

12.05.
Egyesületi „Mikulás-party”
Bíztunk benne, hogy tavaly egy új hagyományt 
indítottunk útjára, amikor megtartottuk az első 
„Mikulás-party”-t. Bár a hagyomány szót kijelen-
teni egy kétéves eseményre kicsit túlzás, min-
denesetre azt gondoljuk, hogy minden évben 
lesz folytatása ennek a kötetlen, baráti össze-
jövetelnek. Mi is meglepődtünk azon, hogy a je-
lentkezés első napján be is telt a létszám, sajnos 
idén „csak” 30 fő részére tudtunk helyet foglalni 
a Mongolian BBQ étterembe. Tanulság volt ez 
számunkra is, jövőre már bizony október elején 
el kell kezdeni szervezni ezt az alkalmat.

Biztosak vagyunk abban, hogy ahogy a tava-
lyi ilyen jellegű összejövetel, az idei is remek han-
gulatban, baráti/szakmai beszélgetésekkel és 
sok-sok nevetéssel fog eltelni.

12.15.
Ismételt rendkívüli közgyűlés
Nem meglepő módon a beadott alapszabályunk-
kal kapcsolatban a Budapest Környéki Törvény-
szék hiánypótló végzést adott. A végzésben fel-
soroltaknak szeretnénk megfelelni, ami sajnos 
csak egy újabb – ismételt – közgyűlésen lehet-
séges. December 15-re (lapzártánkat követő idő-
pontra) hívtuk össze azt az újabb közgyűlést, 
melyen reményeink szerint minden olyan módo-
sítást elfogadásra kerül, mely alapján a törvény-
szék már bejegyzi a korábban már elhatározott, 
és beadott módosítási kérelmünket. 

Zara László ünnepi köszöntője

A 25 éves, ünnepi torta
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Húszezresek hullanak a hóba
Nyáron persze csak az ablakon kifelé.
Ki látott már olyan cégvezetőt, aki pontosan tud-
ta, mibe kerül neki a számítástechnika? Ez havi 
szinten több tízezer, cégmérettől függően több 
százezer forint is lehet.

Három fő rejtett költség van: a szerverek, 
a számítógépek és a nyomatók. Most beszéljünk 
egy kicsit ez utóbbiról.

Egy felelős vezető általában legfeljebb azt 
tudja, hogy mennyi nyomtatató papírt vásárol-
nak havonta. Ennek egy része nem is a nyom-
tatóba kerül, hanem jegyzetpapír, „rajzlap” lesz 
belőle. Sokan csak a nyomtató árát veszik 
fi gyelembe, pedig ez legfeljebb a teljes költség 
5–10%-a. Gondolhatnánk, hogy akkor a festék-
anyag a többi. De mi is van az felhasznált áram-
mal, a nyomtatásra való várakozással? Nem is 
szólva arról az időről, amíg az leromlott nyom-
tató javítására várunk.

Vegyük sorra a lehetséges buktatókat - válasz 
a gyakori kérdésekre.

Miért ne vegyem meg egy „boltban” a nyomtató-
mat?
Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy tudok 
számolni, tehát bátran elkészítem a könyvelése-
met magamnak. (Alias: nem vak ez a ló, hanem 
bátor.) Egy korrekt szakember legalább nyolc-tíz 
kérdést tesz föl, mielőtt ajánl egy jó nyomtatót. 
Sok mindentől függ a választás: mennyit nyom-
tat, milyen méretben, milyen típusú dokumentu-
mokat, van-e „csúcsidő”, színes nyomatra van-e 
szükség és még folytathatnám. 

Érdemes tudni, hogy az alacsony árkategóri-
ába tartozó nyomtatók drágán nyomtatnak. Fon-
tos megtalálni az optimumot a nyomtató ára és 
a nyomat ára között. Ez azt jelenti, hogy igaz, 
hogy egy 900 000 forintos nyomtató 1,5 forintért 

nyomtat, de vajon ez megéri? És visszafelé: igaz, 
hogy a nyomtató csak 40 ezer, de 12 forintba kerül 
egy lap. Egy jó tanácsadó ezt optimalizálni tudja. 

Hogyan oldjam meg, hogy ne fogyjon ki a legrosz-
szabbkor a festék?
Amire nem sokan gondolnak, az a festék utáni 
rohangálás. Mikor fogy ki a festék? Nyilván nem 
akkor, amikor nem nyomtatunk. Amikor határidő, 
bevallási időszak van, vagy éppen számlázás 
közben... Érdemes olyan megoldást, konstrukci-
ót választani, ahol ez nem fordulhat elő. Tudok 
ilyet javasolni!

Használhatok utántöltött festéket?
Persze, csak ugrott a nyomtató garanciája. Per-
sze sokkal olcsóbb. De: „vennél olyan légzsákot 
az autódba, ami majdnem mindig működik?”

A nyomtató által használt áram tényleg szóra ér-
demes?
Egy nem körültekintően kiválasztott nyomtató 
közel tízszeresét fogyasztja, mint amennyi fel-
tétlenül szükséges. Ez nemcsak a környezet szá-
mára káros, hanem a pénztárcánknak is!

Utálok várni a nyomtató előtt, van megoldás?
Van: olyan nyomtatót érdemes venni, ami nem 
kerül csillagászati összegbe és percenként leg-
alább 50 oldalt tud nyomtatni! 

Az Ön kérdésének a helye, amire szívesen válaszolok:

Timár Gábor
+36-30-935-7177; timar.gabor@policomputer.hu
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Kati, kérlek mondj néhány szót magadról! Honnan 
indultál, könyvelőnek születtél-e?
Nem születtem könyvelőnek. Szülői nyomásra 
voltam kénytelen közgazdasági szakközépisko-
lába menni, egészen más elképzeléseim voltak. 
Mindig igyekeztem az elvárásoknak maximáli-
san megfelelni, így kitűnő eredménnyel könyve-
lőként érettségiztem 1988-ban. Támogató csa-
ládi háttér hiányában nem tudtam főiskolára 
menni, így a gyermekeim megszületése után 
elvégeztem a mérlegképes könyvelői képzést. 
Alig 25 évesen önállósítottam magam. Így utó-
lag visszagondolva ma sem értem, hogy voltam 
olyan fi atalon annyira bátor, hogy elindítsak egy 
könyvelőirodát. Minden elismerésem azoknak az 
ügyfeleknek, akik a fi atal korom ellenére maximá-
lisan megbíztak bennem. Többükkel még ma is 
együtt dolgozom. A főiskola sokáig váratott ma-
gára, 39 évesen szereztem meg a közgazdász 
diplomát.

Itt van a tárgyaló asztalodon a díj. Mit jelentett ne-
ked ez az elismerés?
A díj az egyesület berkein belül való elismerésen 
felül azt is igazolta, hogy az elmúlt 20 év mun-
kájának volt értelme. Bebizonyította azt, hogy 
ahogyan dolgozom, és amit gondolok erről 
a szakmáról, az valóban úgy van, ahogy én azt 
elképzeltem.

Mi az, amiket te gondolsz a szakmáról?
Rettenetesen felhígult. Mindig úgy éreztem, hogy 
többet tudok adni annál, ami a könyvelő feladata. 
Minket nem szoktak úgy dicsérgetni, mint példá-
ul egy fodrászt. A mi szolgáltatásunk nem látha-
tó, nincs szép végeredmény. Ha mi jól végezzük 
a munkánkat, akkor semmi nem történik. A szak-
mánkban általában akkor lehet hallani egy köny-
velőről, ha az valami bajt csinált. Ha jól végezzük 
a dolgunkat, akkor előfordul, hogy az ügyfél úgy 
gondolja, nincs ebben semmi extra, más olcsób-
ban is meg tudja csinálni. Nem látja a mögöttes 
munkát, a folyamatos tanulást, a hétvégéket. 
Azt, hogy nekünk a május nem a tavasz legszebb 
hónapja.

Én kívülről úgy látom, hogy egy valóban sikeres 
könyvelő vagy. Mi volt a legnehezebb ebben, idáig 
eljutni – mert gondolom nem így kezdted.
Kezdetben még számítógépem sem volt, egy ba-
rátom adott kölcsön. Úgy gondolom, az volt a leg-
nehezebb ebben a húsz évben, hogy megtaláljam 
azokat az embereket, akikkel úgy tudok együtt dol-
gozni, hogy minden rezdülésemről tudják, miért tör-
ténik. Ma már nyugodtan el tudok menni szabad-
ságra, mert a kollégáim ezt lehetővé teszik. Ez az 
én legfontosabb egyéni sikerem. Minden szolgál-
tatási területre igaz, hogy a vállalkozás sikeréhez 
két összetevő kell: 50%  szakma és 50% plusz szol-
gáltatás. Hiába könyvelnénk mi jól, ha nem tudnék 
az ügyfelekkel kommunikálni, vagy ha a kollégáim 
nem tudnák megértetni magukat velük. 

20 éve könyvelsz, megvannak a kapcsolataid. 
Mi az a plusz, amit Neked tud adni az egyesület?
Régóta éreztem, hogy jó lenne tartozni valaho-
va szakmailag. Most van egy olyan csapat mö-
göttem/mellettem, akikkel jó együtt lenni, akikkel 
nem konkurenciaként tekintünk egymásra. Ebből 
a szakmából hiányzik, hogy elfogadjuk egymást, 
ezt köztetek megtaláltam. Ha én biztos vagyok 
abban, hogy megfelelek az én ügyfelemnek, mert 
ismerem az igényeit, akkor nekem nem kell fél-
nem azért, mert a többiektől kérek tanácsot, se-
gítséget. Büszke vagyok arra, hogy tagja vagyok 
ennek az egyesületnek, másnak is csak taná-
csolni tudom, hogy ezt az előnyt próbálják meg 
a saját javukra fordítani. 

Könyvelői Nívó Díj 2015
Nagy-Horváth Katalinnal beszélgettünk

Nagy-Horváth Katalin (középen), kollégáival
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Anikó, mesélj egy kicsit magadról, körülményeidről!
17 éve, 30 évesen végeztem el a mérlegképest 
és kezdtem el a munkát 1 ügyféllel, előtte titkár-
nő voltam. Van egy tanítói diplomám, és még 
7 szakmám, melyeket jól tudok hasznosítani 
a munkámban. Két éve van egy alkalmazottam. 
Már előtte is volt olyan helyzet, amikor szükség 
lett volna rá, de akkor inkább ügyfelektől váltam 
meg. Most viszont már csak olyan ügyfeleim 
vannak, akiktől nem nagyon szeretnék megválni.

Sok végzettséged van, miért dolgozol pont köny-
velőként?
Azért, mert könyvelői agyam van. Nagyon szere-
tem csinálni, imádom a kihívást. Izgalmas, érde-
kes, szeretek embereknek segíteni.

Pályázatodból kiderült, hogy amit jónak látsz, azt 
tűzön-vízen át véghez viszed. Ez a fajta hozzáál-
lás jellemző rád?
Egyértelműen. Ha igazam van, akkor igazam 
van, és azért küzdök is. Ha nincs igazam, vagy 
valamit elszúrok, akkor viszont hajlandó vagyok 
azt elismerni.

Bő másfél hónapja volt a díjátadó. Volt-e valami-
lyen változás az életedben az elmúlt, rövid idő-
szakban?
Kiraktuk az asztalra a díjat, és a következő hé-
ten jött 3 új ügyfél. A régi ügyfeleim is büszkén 
mondták: „eddig is tudtam, hogy te vagy a leg-
jobb, de most már papírod is van róla”. 

Hogy képzeled el te az ideális munkakörülménye-
ket?
Ideális lenne, ha október körül kijönnének a követ-
kező évi adójogszabályok, amik nem változnának 
év közben. Fontos lenne, hogy a szabályok észsze-
rűek legyenek és ne okozzanak felesleges admi-
nisztrációt. Amikor úgy kezdődik egy hír, hogy „egy-
szerűsödik az adminisztráció”, akkor már égnek áll 
a hajam, mert tudom, hogy több munkám lesz.

Mennyire tartod fontosnak a kölcsönösséget az 
ügyfélkapcsolatban?

Nagyon fontos! Nem vagyunk barátok, de bizal-
masa vagyok mindegyik ügyfelemnek. Mindegyi-
kükre úgy tekintek, mintha a saját cégem lenne, 
s azért dolgozom, hogy ők sikeresek legyenek, de 
ezt tudják ők is. Legtöbbjük hallgat is rám, jól ösz-
sze tudunk dolgozni.

Szerinted mitől lehet valaki jó könyvelő, mitől sike-
res egy könyvelőiroda? Adjunk tanácsot azoknak, 
akik most egy kicsit irigykednek rád!
A folyamatos tanulástól. Én naponta kb. 2-3 órát 
bújom a netet információ után kutatva. Ne csak 
a könyveléssel foglalkozzon, segítse sikerre ügy-
feleit tanácsaival. Nekem bejött az is, hogy nincs 
„ügyfélfogadási idő”, vészhelyzetben akár hétvé-
gén is felhívhatnak. Emellett legyen pszicholó-
gus, pedagógus, polihisztor, kíváncsi és titoktar-
tó. Tudjon magyarról magyarra fordítani, vagyis 
az ügyfél nyelvén elmagyarázni a jogszabályokat.

Mik a terveid néhány éven belül? Mit szeretnél el-
érni?
Szeretnék még pár olyan ügyes alkalmazottat, 
mint a mostani, és bővülni, tovább fejlődni. Sajnos 
nehéz olyan munkatársat találni, akinek a munká-
jához merem a nevemet adni. Szeretném, ha to-
vábbra is úgy terjednénk, mint a népmese: szájról 
szájra. Különösen büszke vagyok arra, hogy az 
összes ügyfelem ajánlás útján jött hozzám.

Nektek pedig nagyon sok új egyesületi tagot 
kívánok, mert ez azt jelenti, hogy nagyon sok jó 
könyvelő lesz az országban.

„Ha igazam van, küzdök érte. S igyekszem úgy 
dolgozni, hogy mindig igazam legyen.”

Könyvelői Nívó Díj 2015 – Közönségdíj
Mészáros Anikóval beszélgettünk

Mészáros Anikó (jobbra) és kolléganője, Koncsikné Balogh Mária
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XVIII. Üzletember találkozó- 
és sportnap

A VÁLLALKOZÓK FELÉ TÖRTÉNŐ KAPCSOLATÉPÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ IRÁNYÁBA TETTÜNK 
ISMÉT EGY KOMOLY LÉPÉST. 2015. SZEPTEMBER 5-ÉN, A MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA 
ADOTT OTTHONT A „NAGYKORÚVÁ VÁLT” ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ- ÉS SPORTNAPNAK, 
MELYNEK AKTÍV RÉSZESE VOLT EGYESÜLETÜNK IS.

A Vállalkozók Országos Szövetsége, Közép-
magyarországi Regionális Szervezete (VOSZ-
KMRSZ) immár 18. alkalommal rendezte meg 
azt a nagyszabású rendezvényt, melyre több 
száz résztvevőt vártak. Míg a rendezvény előtti 
napokban nagyon kegyes, addig a rendezvény 
napján sajnos igen mogorva időjárás fogadta 
a résztvevő vállalkozókat és családtagjaikat.

A nagyon vizes (esős) kezdést követően 10óra 
után nem sokkal Marjay Gyula a VOSZ-KMRSZ 

elnöke megnyitotta a „18. Üzletember találkozó 
a szabadidős programok jegyében, az egész-
séges vállalkozókért” címet viselő rendezvényt. 
A rendezvényen a jelenlévőket köszöntötte 
még meghívott vendégként dr. György István úr, 
Budapest kormánymegbízottja és Karácsony 
Gergely, Zugló polgármestere. A köszöntőbe-
szédek után egyesületünkön kívül több szerve-
zettel is együttműködési megállapodást írt alá 
a VOSZ-KMRSZ. Egyesületünk vállalta, hogy 

Az együttműködési megállapodás aláírása
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is), nekünk is végleg fel kellett adnunk a küzdel-
met, hiszen újabb emberünk esett ki a játékból, és 
kettős emberhátránnyal már nem láttuk értelmét 
a küzdelem folytatásának.

A „lányok” mindeközben a bogrács körül 
serénykedtek, ahol fantasztikus palócgulyást 
készítettek, melyet elsőként emelt ki a szak-
avatott zsűri. Főszakácsunk – Nagy-Horváth 
Kati – már előző nap elkezdte az előkészítést, 
hogy a helyszínen a zsűri által meghatározott 
időpontra elkészüljön az étel. Hárman-négyen 
sürögtek-forogtak, és oldották meg az időközben 
adódó kihívásokat (hogyan rakjunk tüzet nedves 
fából férfi ak nélkül, akiknek a focipályán kellett 
tartaniuk a frontot). A 20 literes bogrács tartalma 
gyorsan fogyott, és nem csak a mi köreinkben 
aratott sikert az ízletes étel.

Kora délutánra örömmel osztotta meg fősza-
kácsunk a „titkos receptet” egy érdeklődővel, 
miközben az otthonról hozott, egész tepsi almás-
pite nyom nélkül tűnt el.

A nap nagyon jó hangulatban, sok nevetés-
sel, mozgással, izgalommal telt, úgy gondoljuk 
minden résztvevő jó szívvel gondol majd vissza 
erre a rendkívüli szombati találkozásra.

Bízunk benne, hogy jövőre ismét meghívást 
kapunk az eseményre, és azon többen is részt 
tudtok majd venni.

bekapcsolódik a VOSZ-KMRSZ életébe, és a szer-
vezethez tartozó vállalkozók részére a későbbi-
ekben előadás megtartását is tervezzük.

Az eseményen nem csak rövid ideig – az 
ünnepélyes aláírás időtartamára – vettünk részt, 
hanem már a reggeli óráktól aktív részesei vol-
tunk a napnak. A sportnapon foci- és főzőcsapat-
tal is képviseltettük magunkat, mely remek alka-
lom volt nem csak a vállalkozók előtti „testközeli 
bemutatkozásra”, hanem a megjelent egyesületi 
tagok csapatépítésére is. Sajnos az időjárás elő-
rejelzés miatt csak kis létszámban voltunk jelen, 
de utólag pozitívan értékelhettük a rendezvényt.

Büszkék lehetünk, hogy a rossz idő ellenére 
is ki tudtunk állítani egy csapatot a focibajnok-
ságba (eredetileg 20 csapat nevezett, de csak 
16 csapat jelent meg a verseny napján), és – bár 
helyezést sajnos nem értünk el – elmondhatjuk, 
hogy a „Minőségi Könyvelők” csapata hősies küz-
delmeket vívott a csoportban. Egy 4–1-es győ-
zelemmel nyitottuk a tornát, melyet a következő 
meccsen egy tartós sérülés követett, így csere-
lehetőségünk nem maradt. Sajnos megmutatko-
zott, hogy nem mindennap focizik a társaság, így 
az első sérülést újabb követte, mely folyamatos 
emberhátrányt eredményezett, így nem meglepő 
módon vereséget szenvedtünk két további mecs-
csen is. A csoportkör után (ahogy más csapatnak 

Mesterszakácsok hálójában



22 ADÓVEVŐ MAGAZIN  I. Évfolyam. 2. szám

SE
GÉ

DL
ET

 
AZ

 ID
Ő

SZ
AK

O
S 

EL
SZ

ÁM
O

LÁ
SÚ

 Ü
GY

LE
TE

K 
TE

LJ
ES

ÍT
ÉS

I I
DŐ

PO
N

TJ
ÁN

AK
 M

EG
ÁL

LA
PÍ

TÁ
SÁ

H
O

Z 
20

16
. 0

1.
 0

1-
TŐ

L

20
16

. j
an

uá
r 0

1-
tő

l m
ód

os
ul

 a
 fo

ly
am

at
os

an
 te

lje
sí

te
tt

 ü
gy

le
te

k 
tö

rv
én

yi
 fo

ga
lm

a 
és

 a
 te

lje
sí

té
si

 id
őp

on
tja

 (2
00

7.
 é

vi
 C

XX
VI

I. 
tö

rv
én

y 
58

.§
).

A 
fő

sz
ab

ál
y 

al
ap

já
n 

a 
te

lje
sí

té
s 

az
 e

ls
zá

m
ol

ás
sa

l v
ag

y 
a 

fi z
et

és
se

l é
rin

te
tt

 id
ős

za
k 

ut
ol

só
 n

ap
ja

, 
ha

 a
z 

üg
yl

et
re

 v
al

am
el

yi
k 

kü
lö

nö
s 

sz
ab

ál
yt

 n
em

 le
he

t a
lk

al
m

az
ni

.

A 
kü

lö
nö

s 
sz

ab
ál

y 
al

ap
já

n 
a 

te
lje

sí
té

s 
id
őp

on
tja

 le
he

t a
 s

zá
m

la
 v

ag
y 

a 
ny

ug
ta

 k
ib

oc
sá

tá
sá

na
k 

az
 id
őp

on
tja

, d
e 

a 
te

lje
sí

té
s 

id
őp

on
tja

 le
he

t a
 fi 

ze
té

si
 h

at
ár

id
ő 

is
.

Eg
ye

sü
le

tü
nk

 s
za

ké
rt
ői

 c
sa

pa
ta

 e
hh

ez
 k

ív
án

 s
eg

íts
ég

et
 a

dn
i a

 fe
nt

i á
br

a 
el

ké
sz

íté
sé

ve
l, 

m
el

y 
a 

né
gy

 a
la

pe
se

te
t m

ut
at

ja
 b

e.

Sz
ak

ér
tő

in
k 

ös
sz

eá
llí

to
tt

ak
 e

gy
 E

-B
oo

ko
t i

s,
 a

m
i v

ég
ig

ve
ze

ti 
az

 o
lv

as
ót

 a
z 

ös
sz

es
 le

he
ts

ég
es

 v
ar

iá
ci

ón
 

és
 id
ő 

eg
ye

ne
ss

el
, s

zá
m

la
ké

pp
el

, p
él

dá
kk

al
 is

 s
eg

ítv
e 

a 
vá

lto
zá

s 
fe

ld
ol

go
zá

sá
t.

Tö
lts

d 
le

 a
z 

in
gy

en
es

 E
-B

oo
ko

t é
s 

a 
fe

nt
i á

br
át

 a
z 

al
áb

bi
 li

nk
re

 k
at

tin
tv

a:

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
in

os
eg

ik
on

yv
el

ok
.h

u/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
Id

os
za

ko
s_

te
lje

si
te

s.
pd

f

FO
R

D
U

LÓ
N

A
P 

(E
ls

zá
m

ol
ás

i i
dő

sz
ak

 
ut

ol
só

 n
ap

ja
)

SZ
ÁM

LA
 K

EL
TE

fo
rd

ul
ón

ap
 e

lő
tt

i
(v

ag
y 

m
eg

eg
ye

ző
)

SZ
ÁM

LA
 K

EL
TE

fo
rd

ul
ón

ap
 u

tá
ni

 

ha
 a

 fi 
ze

té
si

 h
at

ár
id
ő 

fo
rd

ul
ón

ap
 e

lő
tt

i

ha
 a

 fi 
ze

té
si

 h
at

ár
id
ő 

fo
rd

ul
ón

ap
ot

 k
öv

et
ő

60
 n

ap
on

 b
el

ül
i

ha
 a

 fi 
ze

té
si

 h
at

ár
id
ő 

fo
rd

ul
ón

ap
 u

tá
ni

ha
 a

 fi 
ze

té
si

 h
at

ár
id
ő 

fo
rd

ul
ón

ap
ot

 k
öv

et
ő 

60
 n

ap
on

 tú
li

 á
fa

 te
lje

sí
té

s 
id
őp

on
tja

 =
 

sz
ám

la
 k

el
te

 á
fa

 te
lje

sí
té

s 
id
őp

on
tja

 =
 

fi z
et

és
i h

at
ár

id
ő

áf
a 

te
lje

sí
té

s 
id
őp

on
tja

 =
 

fo
rd

ul
ón

ap

 á
fa

 te
lje

sí
té

s 
id
őp

on
tja

 =
 

fo
rd

ul
ón

ap
ot

 k
öv

et
ő 

60
. n

ap





BIZTONSÁG ÉS STABILITÁS
AZ ÁLLANDÓ VÁLTOZÁSBAN
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Win-Tax
Többfelhasználós, integrált ügyviteli rendszer

és dobozos szoftver egyben!

Több mint 25 év fejlesztés,
több ezer elégedett ügyfél,
több tízezer felhasználás,
mert:

·lefedi a teljes ügyvitelt,

·a legtöbb ellátott funkció,

·napi jogszabálykövetés,

· folyamatos fejlesztés,

·kimagasló ügyfélszolgálat,

·kiszámítható, stabil árak,

·a legjobb ár/érték arány,

· felhasználói igények befogadása,

·rugalmasság, egyedi fejlesztések,

·az áttérés segítése, adatkonvertálás.

Kettős könyvvitel

Egyszeres könyvvitel

Bérszámfejtés

Számlázás

Pénzügyi nyilvántartás
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