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 ◙ Regeneráció fontossága a könyvelő életében

TE

A tArtAlomból:

Mint minden szakmában, úgy a könyvelőknek 
is szükségük van kikapcsolódásra, feltöltődésre. 
Ez különösen igaz a számviteli zárlati hajrát 
követően, de év közben sem hanyagolható el.

Akik ebben a szakmában dolgozunk, tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a könyvelő munkájának 
milyen szellemi és fizikai kihívásai vannak.

Különösen a jelenlegi, gyorsan fejlődő környe-
zetben fontos, hogy a könyvelői munka igen szé-
leskörű figyelmet, és folyamatos koncentrálást 
igényel a könyvelés során. Rendkívüli fontossága 
van annak, hogy a könyvelő pontos munkát végez-
zen, hiszen csak így kaphat és adhat precíz, való-
sághű képet az általa könyvelt vállalkozások pénz-
ügyi és gazdasági hátteréről.

A könyvelésben szereplő adatok rögzítése, 
kiértékelése, a különféle kimutatások, bevallások 
elkészítése, valamint az ezzel járó felelősség, nap 
mint nap komoly szellemi megterhelést jelent a 
könyvelő számára. Ugyanakkor a jelenlegi környe-
zetben a könyvelő munkája nem pusztán a köny-
velésből és kimutatások készítéséből áll – gon-
doljunk csak arra, hogy már jó pár éve a jogsza-
bály a könyvelők feladatává tette pl. az egyszerű-
sített végelszámolások levezénylését. Emellett a 
pandémia magával hozta különböző támogatá-
sok, pályázatok, fejlesztési és likviditási hitel igé-
nyek gyakorlatilag dömping-szerű megjelenését, 
amelyek nyomtatványainak kitöltése és beadása 
igen sok esetben a könyvelőre hárul. Ezzel kap-
csolatban igen fontos a könyvelői feladatok elha-
tárolása is, ennek hiányában ugyanis a könyvelt 

megbízó hajlamos olyan feladatokat is „termé-
szetes” módon a könyvelőre hárítani, amelyre a 
könyvelőnek nincs kompetenciája (pl. hitel-ügy-
intézés, szerződés- és levélírás, családi és sze-
mélyes ügyek intézése, munkáltatói jogkör gya-
korlása, munkaszerződések megírása, ügyveze-
tői feladatok ellátása – hogy csak párat említ-
sek). Mindenek mellett ahhoz, hogy a könyvelő el 
tudja végezni a munkáját, fontos, hogy a jogsza-
bályokat, valamint azok változását naprakészen 
figyelje. Ezt segíti a MINKE „Aktuális jogszabály-
változások, jogértelmezések” folyamatosan fris-
sülő cikksorozata Mészáros Anikó kolléganőm 
tollából (https://www.minositettkonyvelok.hu/
aktualis-jogszabalyvaltozasok-jogertelmezesek-
kozerthetoen/) 

A könyvelő munkája során ugyancsak nagyon 
fontos az ügyfelekkel való kommunikáció keze-
lése is, hiszen ezek csak akkor vezetnek ered-
ményre és hosszú távú kapcsolat kiépítésére és 
fenntartására, ha zökkenőmentesen és előremu-
tató módon történik meg.

Ne feledkezzünk meg a könyvelő szellemi meg-
terhelése mellett arról, hogy a könyvelő munkája fizi-
kai szempontból is megterhelő, hiszen a könyvelés 
során a könyvelő egész nap a számítógép előtt ül, 
amely testi és izom fájdalmakat vonhat maga után.

Fentiek alapján egyértelműen kijelenthe-
tem, hogy egy könyvelő élete rengeteg stresszel, 
feszültséggel jár. Ezért a könyvelő számára igen 
nagy fontossága van annak, hogy a könyvelő mind 
a szellemi, mind pedig a testi erejét karban tartsa, 

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
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magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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ahhoz, hogy maximális teljesítményt legyen képes 
nyújtani a könyvelés folyamatában.

Ehhez a könyvelőnek meg kell találni a szá-
mára legmegfelelőbb utakat, és ezeket be kell épí-
tenie a mindenkori napirendjébe.

A könyvelő elméjének karbantartása érdeké-
ben fontos lehet a tanulás, akár a könyvelő saját 
szakmáján belül, akár az őt érdeklő más témák-
ban. De ide sorolhatjuk azt is, ha valaki rend-
szeresen szakmáján kívül olvas egy-egy köny-
vet, kvízfeladatokat old meg, esetleg kézimunká-
zik (gobelein-ezik, köt, horgol, varr stb.). Ugyan-
csak előnyös a szellemi karbantartás szempontjá-
ból, ha a könyvelő nyitott a körülötte lévő világra, 
annak változásaira, és rugalmasan kezeli azokat.

A szellemi karbantartás mellett elengedhe-
tetlen a test edzettsége is a könyvelő számára, 
amelynek egyik része az általa preferált sporto-
lási lehetőségek felfedezése és gyakorlása, hiszen 
ezek segítségével növelheti állóképességét, és 
teljesítő képességét (pl. fitness, úszás, aerobik, 
teremfoci, lövészet, lovaglás stb.). A test edzettsé-
gének másik része pedig a rendszeres masszázs 
lehet, illetőleg olyan testi kezelések igénybe vétele 
– pl. hydroterápia, aroma terápia –, amelyek fella-

zítják az ülő munkában megmerevedett, elfáradt 
izmokat, ízületeket.

A könyvelő átfogó regenerációja pedig a pihe-
nésre, utazásokra, akár egy-egy wellness hétvé-
gére szánt időben történhet meg, melyek során 
a szellemi és testi kikapcsolódás teljes körű fel-
szabadulást, felüdülést nyújthat a mindennapok 
szorításából. A legszerencsésebb az, ha mind-
ezt a könyvelő ügyfelei is felismerik, és becsüle-
tes, kemény munkájának jutalmaként pár napos 
wellness pihenésre jogosító utalvánnyal jutalmaz-
zák a könyvelő munkáját.

Kívánom minden kollégának, hogy ne feledkez-
zen meg a szellemi és fizikai regenerációról, mert 
ennek elmaradása esetén a kimerültség, gyakrab-
ban előforduló hibák, ügyféllel való nem megfelelő 
hangvételű kommunikáció mellett egyéb, a köny-
velő egészségét veszélyeztető problémák is fel-
merülhetnek, amelytől mindenkit óva intek.

Kívánom minden kollégámnak, hogy ne feled-
kezzenek meg a pihenés, a regeneráció és feltöl-
tődés fontosságáról, hiszen ha ezeket a minden-
napi életünkbe be tudjuk építeni, sokkal könnyeb-
ben vesszük a munkánk során felmerülő akadá-
lyokat.  ◙
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